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Pääkirjoitus

Kysymyksiä ja
vastauksia
Ihmisten mieltä painavat joskus eriskummallisetkin asiat.
Jotta kaikki pohtijat eivät lähestyisi vaikkapa pankkia tai
vakuutusyhtiötä samoilla kysymyksillä, yritysmaailmassa
käytetään ”Usein kysytyt kysymykset” -palstaa.
Jyväskylän seurakunnalla on netissä sähköinen palautekuponki. Usein kysyttyjä kysymyksiä ei ole – jokainen palaute on ainutlaatuinen ja sellaisena se myös käsitellään.
Mikäli palautteenantaja kertoo yhteystietonsa, hänelle
pyritään vastaamaan henkilökohtaisesti.
Palautetta tulee lähes päivittäin. Ehkä eniten tulee erilaisia kysymyksiä, mutta vähintään yhtä usein palautteessa
moititaan jotain. Ja kyllä, joskus tulee myös kiitoksia. Palaute voi liittyä vaikkapa sukulaisten hautapaikkoihin,
hautausmaan kukkiin, papin käyttäytymiseen, papin puheeseen, seurakunnan tiloihin, tapahtumiin, nettisivuihin, Henki&elämä -lehteen tai kirkon asioihin yleensä.
Viikonloppuna palautejärjestelmä kopsautti sähköpostiini kaksi palautetta. Molemmissa moitittiin seurakunnan
toimintaa – nimettöminä. Koska kumpikaan kysyjä ei antanut meille tilaisuutta vastata henkilökohtaisesti, vastaan julkisesti.
Olen pahoillani, että palautteen lähettäjä on kokenut kolehdin keräämisen jumalanpalveluksessa ahdistavaksi.
”Kerjääminen” on estänyt viestin lähettäjää olemasta
rauhassa kirkossa. Kolehti on varhaiskristillinen tapa, joka kuvastaa sitoutumista yhteiseen jakamiseen ja köyhimpien auttamiseen. Siihen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, eikä osallistumatta jättämisestä pidä kenenkään kokea syyllisyyttä tai huonommuutta.
Toinen palaute koski Virossa järjestettäviä rippileirejä. Seurakunta ei luonnollisestikaan halua viedä ketään raiskattavaksi tai juopottelemaan minnekään. Eikä etenkään verorahoilla. Jokainen erityisleirille osallistuva rippikoululainen maksaa kulunsa itse.
Mitä näiden rahojen käyttämiseen
Virossa tulee, seurakunta ei valitettavasti voi taata, etteivätkö siellä käytetyt rahat päädy suomalaiskoteja
ryöstämään tulevien rosvosakkien käsiin. Luultavasti eivät. Toive kaljakärryn
renkaan puhkeamisesta juoppolaivalla
kannattaa osoittaa yläkertaan. Taivaan isä kuulee toiveemme.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Tapetilla

Kuva: Sami Saarenpää

Ajassa

Rouva tarvitsee nyt suklaata

Jyväskylän seurakunnan rippikouluihin osallistuu tänä vuonna noin tuhat nuorta. Lisäksi
noin sata nuorta osallistuu
muiden seurakuntien tai kristillisten järjestöjen rippikouluihin.
Ikäluokasta siis noin 80 prosenttia käy rippikoulun. Rippileirejä Jyväskylän seurakunta
järjestää 40. Leirien lisäksi järjestetään viisi päivärippikoulua ja
yksi erityisnuorille suunnattu
selkorippikoulu.
Eniten rippikouluikäisiä nuoria on Jyväskylässä Keltinmäen,
Vaajakosken ja Palokan alueseurakunnissa. Ensimmäiset
konfirmaatiot järjestetään toukokuussa, viimeisimmät elokuun puolivälissä.

KAARINA HEISKANEN teksti
REILU KAUPPA kuva

Kauppojen uusimpia markkinointitrendejä on videonäyttö, jonka
yhteydessä on asiakkaan kasvot
tunnistava laitteisto. Se rekisteröi
sukupuolen ja iän, mutta lisäksi se
seuraa, minne asiakaan katse hakeutuu ja mistä tavaroista hän
näyttää olevan kiinnostunut. Pian
asiakkaan puhelimeen tömähtää
hänelle räätälöity mainos juuri
niistä tuotteista.
Lisäksi laitteisto voi tunnistaa asiakkaan mielialoja mikroilmeiden
perusteella. Mikroilme on tahaton
kasvonilme, joka häivähtää kasvoilla noin 1/25–1/15 sekunnin ajan ja
paljastaa sen, mitä ihminen yrittää
kätkeä. Kuten suklaanhimon.
Jep jep. Odotan pelonsekaisella
innolla shoppailukokemusta, kun
menen perjantaina pitkän työviikon jälkeen kauppakeskukseen, ja
kännykkäni alkaa laulaa.
– Rasittava viikko takana? Kaksi
suklaalevyä yhden hinnalla.
– Laihdutustuotteet tarjouksessa tänä viikonloppuna.

Personoitu mainos: tarjoa minulle Reilua suklaata.

– Vain sinulle: litra Anti Aging
-ihovoidetta 30 prosentin alennuksella.
– Ryppyvoiteet ja hiusvärit löytyvät kemikalio-osastomme keskihyllyltä.
– Jätä vanhat farkkusi kierrätykseen, saat uusista 20 prosentin
alennuksen.
Ehkä minä vielä tämän nöyryytyksen kestän. Toivottavasti kirkkoihin ei suunnitteilla vastaavaa

laitetta, joka skannaa mikroilmeet
ja lähettää personoituja viestejä
virsien sanoilla.
– Kulkija huono tässä on. Katumus ja synnintunnustus tänään
kirkossa. Myös henkilökohtaiset
keskustelut mahdollisia.
– Vuodata sydämeeni rakkautta.
Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.
– Poista neuvotteluistamme epäilys ja itsekkyys. Tiistaina keskustelutilaisuus uudesta avioliittolaista.

Kari Otollisen tapahtumatärpit
Lattarimessu Kuokkalan
kirkossa sunnuntaina
26.2. klo 11. Käyn kuuntelemassa musiikkia kirkoissa useamminkin. Olen myös kiinnostunut
Lattarimessun kaltaisista erikoismessuista.
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Laskiaissunnuntain messu Palokan kirkossa sunnuntaina 26.2. klo 10. Tämä osuu lähes päällekkäin Lattarimessun kanssa. Asuessani yksikseni Palokassa kävin silloin tällöin hiljentymässä Palokan kirkossa.
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Raamattu- ja keskustelupiiri tiistaina 7.3. klo 13
Palokan kirkolla. Aiheena
Markuksen evankeliumi. Tykkään
pohtia asioita. Olen myös opiskellut historiaa, joten tästäkin näkökulmasta aihe kiinnostaa.

3

Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Kari Otollisen haastattelu sivulla 16.

Down
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Messut siirtyivät
seurakuntatalolle
Korpilahdella

Jyväsjärven retkiluistelurata on yksi Jyväskylän suosituimmista ulkoliikuntapaikoista talviaikaan. Sitä kelpaa esitellä myös Jyväskylään saapuville
matkailijoille, tietää matkailuneuvoja Heidi Jämsén.

Jyvässeutu houkuttelee
monipuolisuudellaan
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Millainen vetovoima matkailussa Jyvässeudulla on talviaikaan?
Jyväskylän seutu on erinomainen
kohde talviaikaan. Siitä huolehtivat
seudun kolme hiihtokeskusta Laajis, Riihivuori ja Häkärinteet, runsas
latuverkosto ja retkiluisteluradat,
kylpylät ja vilkas kulttuurielämä teattereineen ja museoineen.

Donald
Trumpia ei mainittu
kertaakaan.

Mitä erityistä Jyväskylä tarjoaa
hiihtolomalla lapsiperheille?
Runsaasti talvisia aktiviteetteja.
Kärkikohteisiin voi tutustua osoitteessa lastenloytoretket.fi.
Paras saamanne palaute
hiihtolomalaisilta?
Matkailijat antavat eniten palautteita suoraan matkailukohteisiin,
mutta esimerkiksi lapsiperheet
ovat kiitelleet Jyväskylän seudun

monipuolisia ja liikunnallisia mahdollisuuksia.
Millaisia kulttuurielämyksiä on
tarjolla talvilomalaisille?
Kulttuuritarjontaa on laadukkaista
museoista erilaisiin gallerioihin ja
taidekohteisiin. Unohtamatta Jyväskylän kaupunginteatterin, Jyväskylä Sinfonian, eri harrastajateattereiden ja Paviljongin sekä muiden konserttien järjestäjien viihdetarjontaa.
Tullaanko Alvar Aallon jalanjäljissä Jyvässeudulle myös
talvella?
Kyllä tullaan, vaikka talvella matkailijoita on vähemmän kuin kesällä. Varsinkin valtakunnallisesti merkittävä Alvar Aalto –museo ja Säynätsalon kunnantalo kiinnostavat.
Kiinnostavatko kirkot
talvituristeja?
Alvar Aallon suunnittelema Muuramen kirkko ja modernista arkkitehtuuristaan tunnettu Kuokkalan
kirkko ovat suosittuja kohteita.
Unohtaa ei sovi myöskään Unescon perintökohteena tunnettua
Petäjäveden vanhaa kirkkoa. Se aukeaa tarvittaessa myös talvella
pienryhmille tilauksesta.

Keski-Suomi on julistautunut
Suomen saunamaakunnaksi.
Näkyykö se myös talvella?
Sauna on matkailuvaltti erityisesti
kansainvälisten matkailijoiden silmissä. Talvella saunamaakunta tarjoaa lukuisia tilaussaunoja ja saunatuotteita saunajoogasta saunapolkuun ja telttasaunasta maailman suurimpaan savusaunaan.
Millainen maine maailmalla
Jyväskylällä on vierailukohteena?
Hyvä. Maailmalla tunnetaan erityisesti Alvar Aallon arkkitehtuuri ja
Neste Ralli. Ulkomaiset matkailijat
arvostavat myös Päijänteen järviluontoa ja paikallisten ihmisten
avuliaisuutta ja ystävällisyyttä.
Onko vierailijoiden kansallisuuden suhteen tapahtunut viime
vuosina muutoksia?
Saksalaisten ja ruotsalaisten matkailijoiden määrät ovat olleet kasvussa. Saksalaiset ovat suurin yksittäinen ulkomaalaisryhmä tällä hetkellä. Muutama vuosi sitten ykkössija oli venäläisillä matkailijoilla.
Jyvässeudun suurimmat haasteet
talvimatkailun kehittämisessä?
Lauhat talvet ja lumen puute taitavat tuoda suurimmat haasteet tal-

Korpilahden jumalanpalvelukset on siirretty seurakuntatalolle. Järjestely liittyy keväällä
alkavaan Korpilahden kirkon
peruskorjaukseen. Poikkeusjärjestelyillä mennään ensi vuoden kesäkuun loppuun asti tai
niin pitkään kuin kirkko on suljettuna.

Ruokapankin
auton hankintaan
avustusta

Jyväskylä tarjoaa talvilomalaisille runsaasti tekemistä. Erityisesti lapsiperheet ovat kiitelleet
Jyvässeudun monipuolisia mahdollisuuksia, toteaa matkailuneuvoja Heidi Jämsén.

Mikä on oma talvinen suosikkikohteesi Jyväskylässä?
Hankala sanoa vain yhtä kohdetta,
kun on niin monia hyviä vaihtoehtoja. Meidän perheemme viihtyy
kylpylöissä, mutta pidämme kovasti myös ulkoilusta hiihtämisen ja
luistelemisen merkeissä.

Oliko siellä
uutisissa mitään
mainittavaa?

Henki &
Kannessa: Elämän tarkoitus on pyrkiä kaikkeen hyvään.
Se lähtee ensin siitä, miten kohtelee itseään, sanoo Jouni
Takkinen

Rippikouluissa
tänä vuonna
tuhat nuorta

vimatkailuun. Lumen määrä ja
pakkaset ovat edellytys monelle
talviselle lajille.
Ideoi uusi talvitapahtuma
turistirysäksi Jyväskylään.
Talvisia elämyksiä Jyväsjärvellä
tammi – tai helmikuussa. Paikalla
olisi monia erilaisia saunoja ja ulkoporeallas tai kylpytynnyreitä. Tietenkin myös avantouintimahdollisuus. Lisäksi lyhyitä koiravaljakkoja moottorikelkkasafareita. Retkiluistelurata, lumijalkapalloa tai lumipaintball sekä kodasta syötävät
ja jääbaarista juotavat.
Miten itse vietät talvilomaa?
Tänä vuonna olen töissä hiihtolomaviikolla. Yleensä vietän lomaa
mahdollisimman paljon ulkoillen ja
luonnossa liikkuen. Perheen kanssa
saatamme käydä kyläilemässä sukulaisten luona sekä kylpyläreissulla lähiseudulla tai kauempana.
Jyväskylän seudun virallinen matkailusivusto
visitjyvaskyla.fi tarjoaa
kootusti tietoa alueen
keskeisistä palveluista.
Seudun yhteinen matkailuneuvontapiste. Jyväskylä-Info, Asemakatu 7,
40100 Jyväskylä

Jyväskylän seurakunta tukee Jyväskylän Katulähetys ry:tä ruokapankin jakeluauton hankinnassa. Ruokapankin nykyinen
auto on erittäin heikkokuntoinen, eikä Katulähetys ole talousarviossaan varautunut uuden auton hankintaan.
Ruokakuljetuksiin soveltuvan
kuorma-auton kustannusarvio
on noin 50 000 euroa. Kirkkoneuvosto päätti tukea auton
hankintaa 30 000 eurolla.

Seurakunta
palkkaa kolme
opasta kesäksi
Jyväskylän seurakunta palkkaa
kesäksi kolme opasta. Kesämatkailijoita palvellaan Kaupunginkirkossa, Taulumäen kirkossa ja
Kuokkalan kirkossa. Aikaisemmista vuosista poiketen Korpilahden kirkko ei ole tänä kesänä
avoinna kirkon remontin vuoksi. Kaupunginkirkko, Taulumäen kirkko ja Kuokkalan kirkko
ovat avoinna 12.6.–11.8. ma–pe
klo 11–18.
Hakuaika kesäoppaaksi päättyy 15. maaliskuuta. Tarkemmat tiedot löytyvät Jyväskylän
seurakunnan nettisivuilta www.
jyvaskylanseurakunta.fi/avoimet-tyopaikat.
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Pöytäseurana
itse Martti
Luther
Lutherin pöydässä saa kokea yllätyksiä, sillä
reformaattorin mielipiteet olisivat edelleen
kohujen lähde. Puheiden lisäksi on tarjolla
soppaa ja aikalaismusiikkia.
KAARINA HEISKANEN teksti
RAILI KIVELÄ kuva

Raili Kivelä koosti Martti Lutherin
Pöytäpuheista näytelmän, jossa
Luther kertoo mielipiteitään perheestä, musiikin vaikutuksesta ihmisluontoon ja paavinuskoisista.
– Luther oli rehevä ajattelija.
Olen nostanut esiin Lutherin vähemmän tunnettua puolta ja huumoria sekä kommentteja, jotka
kohahduttivat silloin ja kohahduttaisivat nytkin, äidinkielen opettaja ja Huoneteatteri ry:n puheenjohtaja Kivelä sanoo.
Lutherin käsitykset lapsista saisivat lapsiasiavaltuutetun kohottamaan kulmakarvojaan. Mielipiteet
naisista taas … no, Luther oli aikansa lapsi.
– Miehellä on leveä rintakehä ja
kapea lantio, siksi heillä onkin
enemmän ymmärrystä kuin naisilla. Näillä on ahdas rintakehä, leveä
lantio ja takapuoli, sillä heidän tulee pysyä kotona, istua sisällä, huolehtia taloudenhoidosta ja kasvattaa lapsia, Luther sanoo.

Kivelä löysi Pöytäpuheista yhtä
aikaa haavoittuvan miehen, elämästä nauttivan esteetikon ja syvällisiä viisauksia pohtivan ajattelijan. Kivelä poimi myös ajatuksia,
joista olisi taidepoliittisiksi kannanotoiksi nykyhallitukselle.
Martti Lutheria esittää Esa Valkila, joka näyttelee Huoneteatterissa. Lutherin vaimoa Katharina
von Boraa esittää Pia Jussila, joka
laulaa Lux Auribus -kuorossa.
Valkilalle Lutherin ajatukset
ovat ennestään tuttuja, mutta reformaattorin karkea käsitys juutalaisista yllätti hänet.
– Musiikki tekee ihmiset lempeiksi, siivoiksi ja järkevämmiksi, lausuu Luther pöytäpuheissaan. Musiikkia illassa esittää Lux Auribus,
jota johtaa Kimmo Tuuri. Laulun
lisäksi kuullaan aikakaudelle tyypillisiä soittimia kuten viola da
gambaa, jota soittaa Christine
Bürklin, nokkahuiluja, joita soittavat Päivi Mäkinen ja David Hamer, sekä kitaraa, jota soittaa Ilpo
Vuorenoja.

Katharina von Boraa esittää Pia Jussila ja Martti Lutheria Esa Valkila. Sanna Patja laulaa Lux Auribus -kuorossa.

– Pysyttäydymme 1540-luvun
musiikissa. Tuolloin Luther kirjoitti
Pöytäpuheitaan, Tuuri sanoo.
Tuuri kiittelee Vanhan pappilan
sopivuutta pöytäpuheiden esittämisympäristöksi. Sali huokuu aitoa
henkeä. Näyttelijät ja kuorolaiset
ovat samassa pöydässä yleisön
kanssa.
– Kaikki elävät samassa tilassa, ja
musiikki luo atmosfäärin. Musiikki
saa ihmiset unohtamaan ajan kulumisen ja avaa ihmisiä Lutherin
sanomalle.
Myös yleisö pääsee laulamaan.
– Mutta ei ole pakko laulaa, saa
vain istua, jos haluaa, Tuuri sanoo.
Kanttori Jukka Hassinen toteaa,
että näytelmä nostaa esille Luthe-

rin inhimillisen puolen ja ravistelee
kiiltokuvaa.
– Näytelmä on aikamatka
1500-lukuun ja sen ajatteluun.

– Näyttelijät eivät ole estradilla
vaan samassa tilassa katsojien kanssa. Musiikki ympäröi yleisöä, joka
särpii kasviskeittoaan, Kivelä sanoo.

itkö?

Ties
			

Lutherin pöydässä -näytökset
■■ Esitykset Jyväskylän Vanhassa

pappilassa.
■■ Yhteen esitykseen mahtuu
25 henkeä.
■■ Lipun hinta á 25 (perushinta)/20 (eläkeläiset) /15 euroa
(opiskelijat, varusmiehet,
työttömät, kotihoidon tuella
olevat) puoli tuntia ennen
esitystä Vanhasta pappilasta
■■ Lippuvaraukset 040 5211071.

■■ Liput lunastettava puoli

tuntia ennen esitystä
Vanhasta pappilasta.
■■ Näytösajat:
To 9.3. klo 19 Ensi-ilta
La 11.3. klo 18
Ti 14.3. klo 19
To 16.3. klo 19
La 18.3. klo 18
Ti 21.3. klo 19
To 23.3. klo 19

Viimeisen päälle viilattu

Hengissä

Paasto on sieluni treeni
Taas näitä sen saat mistä luovut
-totuuksia. Miten niin kadotat elämäsi,
jos rakastat sitä?
Jeesus todisti Jumalan valtakunnan tulemisesta, loistavasta muutoksesta joka oli sen
arvoista, että vanhan elämän voi kadottaa.
Hänen oppilaansa luopuivat elämästään
seuratessaan Jeesusta – eikä kukaan katunut. Lopullinen Jumalan valtakunta viipyy
vielä, mutta toteutuu myös tässä ajassa,
rauhana, Pyhä Hengen läsnäolona armottomissa ihmisissä. Me voimme rakentaa Jumalan valtakuntaa rakastamalla, palvelemalla
ja armahtamalla toisia.
Mitä tarkoittaa elämänsä alttiiksi
paneminen? Mitä pitää riskeerata?
Vain itsesi. Meidän kaikkien tulisi miettiä
vastausta Juha Tapion Ohikiitävää-laulun
kysymykseen: Mitä toivot, että jää – kun pihan poikki kuljet ja jäljet häviää?
Jeesus näyttää olevan kahden vaiheilla:
haluaa pakittaa siitä, minkä tietää
tulevan.
Inhimillistä. Ihminen väistelee hankalia tilanteita. Onneksi Jeesuksella on myös jumalallinen luonto ja hän suostui tehtäväänsä
kuolla puolestamme. Siihen ihmisistä ei olisi eikä tarvitse olla.

Luterilaiset eivät juuri paastoa. Pitäisikö?
Yksityisesti harjoitettu usko on meille kotoista. Raamattu kehottaa rukoukseen ja
paastoon, mutta ei niin, että se olisi suoritus
muiden edessä, vaan itsen ja Jumalan välinen asia. Jeesus paastosi mutta ei vaatinut
oppilaitaan paastoamaan vaan vetosi siihen,
että tulee aika, jolloin Hän on poissa ja te
paastoatte. Luther toteaa, että paastoamalla ja työn teolla hillitään lihan himoja.
1600-luvulla paastonaikana poistettiin hevosilta kulkuset, kirkoista musiikki, ehtoollista edelsi päivän ruoka-ja juomakielto. Nyt
paastoaminen on harvinaista, mutta lisääntymään päin. Se kuuluu lähes kaikkiin uskontoihin. Lihakset eivät kasva ilman ”kipua” – miksei sieluakin treenata paastolla,
rukouksella, osallistumalla messuun? Ajattelin harjoittaa paastoa mielen harjoitteilla,
koska olen mieltynyt helppoon elämään.
Kiinnitän huomion ajankäyttöön, kieltäydyn turhasta television katselusta ja somesta, jätän herkut vähemmälle, puhun lempeämmin, lahjoitan Yhteisvastuukeräykseen.
Mikä merkitys sinulle on juhlapyhiin
liittyvillä perinteillä?
Perinteitä voi kunnioittaa ja opettaa jälkipolville. Nyt 12-vuotias nuoreni ei lähde ”äidin
kotkotuksiin”, mutta ehkä 50 vuoden päästä.

Arttu (vas.) ja Tuukka Ailio kantavat Ailion kultaseppäperinteen lippua. Vaikka Ailion nimeä kantanut myymälä lopetettiin Jyväskylässä 2015, jatkui korujen valmistus jatkui Holstin pajalla
normaalisti. Ailion koruja on myynnissä noin sadassa liikkeessä ympäri Suomen.

Ailiot ovat toimineet Jyväskylässä kultaseppinä vuosikymmeniä.
Hyvässä korussa on puolet ideaa ja puolet kaupallisuutta.
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Joh. 12: 25–33
Jeesus sanoi: ”Joka rakastaa elämäänsä,
kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla
minun palvelijani, seuratkoon minua.
Missä minä olen, siellä on oleva myös
palvelijani, ja Isä kunnioittaa sitä, joka
palvelee minua.
Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä! Ei!
Juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä,
kirkasta nimesi!”
Silloin kuului taivaasta ääni: ”Minä
olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen.”
Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen
ja sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut
kyllä sanoivat: ”Enkeli puhui hänelle.”
Silloin Jeesus sanoi: ”Ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne.
Nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt

Mikä Kuokkalassa tapahtuu
laskiaissunnuntaina?
Laskeudumme paastoon lattarimessussa.
Messun musiikki on latinaisamerikkalaista

Pastori Niina Kari saarnaa Kuokkalan
kirkon lattarimessussa sunnuntaina
26.2. klo 11.
tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta. Ja kun minut korotetaan maasta,
minä vedän kaikki luokseni.” Näillä
sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi
olemaan hänen kuolemansa.

alkuperää ja esilaulajina toimii Kehittyvät
laulajat -kuoro. Tervetuloa sielun treeniin ja
hyvän olon tunnille, ja saa siellä ”hytkyäkin”
musiikin tahdissa.

Maanmittaajana toiminut Jukka
Ailio meni lämmittelemään kovalla pakkasella kultasepänverstaaseen. Hän tuumasi työtä seurattuaan, että ne hommat sujuisivat häneltäkin. Mestarin pyynnöstä Ailio
meni kokeilemaan taitojaan.
Kultasepän taidot kehittyivät ja
Ailio aloitti korujen valmistuksen
omalla nimellään vuonna 1952. Kysyntää riitti ja koruja vietiin ulkomaille, neljääntoista maahan. Alkuaikoina tehtiin erityisesti hopeaspektroliittikoruja ja kultaisia rannerenkaita. Kihlat valmistettiin
kullasta. Timantteja ei juurikaan
käytetty.
Ailion korujen tuotanto laajeni.
70-luvulla yrityksellä oli jo 15 työntekijää. Vuonna 78 Kauppakadulle
perustettiin myös Ailion nimeä
kantanut myymälä. Se toimi vuoteen 2015 saakka, ja sitä pyöritti
Jukka Ailion poika Mika. Hän toimi
aluksi valmistuksessakin, mutta
isän ja pojat pojan taiteelliset näke-

mykset eivät aina kohdanneet. Mika keskittyi myyntiin.
Arttu ja Tuukka Ailio ovat Mika
Ailion poikia ja samalla Ailion kultaseppäperinteen jatkajia. Artun
suunnitelmissa oli kouluttautua rakennuspuolelle. Kun yläkoulun jälkeen tuli elämään pieni tyhjä hetki,
niin Jukka Ailio eli pappa pyysi Arttua mukaan valmistuspajalle.

Pappa ei oikein
”tykännyt
tyhjistä
hetkistä. Välivuosi
ei ollut meillä
muodissa.

– Olin vanhin seuraavasta sukupolvesta. Siellä oli penkki, mihin
menin istumaan. Pari vuotta tein
hommia, ja sain kuulla, että koulukin pitää käydä, Arttu Ailio muistelee.
Kutsun papan pajalle sai vuonna
97 myös velipoika Tuukka.

– Pappa ei oikein tykännyt tyhjistä hetkistä. Välivuosi ei ollut meillä
muodissa, Tuukka Ailio kertoo.
– Tarvittiin yksi sukupolvi väliin.
Mutta ei mekään jääkiekkotermein
aina laatikossa kestetty, Arttu Ailio
nauraa.
Metsälle ja kalaan kaikki suvun
miehet mahtuivat. Muutenkin yhteiselo oli varsin läheistä Holstissa,
jossa poikien mummo asuu edelleen.
90-luvun alussa lama iski myös
kultasepänliikkeisiin. Kun koruja
myytiin aikaisemmin ulkomaille,
nyt vienti loppui kohonneiden
tuotantokustannusten vuoksi.
Moni suomalainen koruvalmistaja
lopetti. Hopeasta siirryttiin kultaan ja timantteihin.
Menneinä vuosikymmeninä korut tehtiin käsityönä alusta loppuun. 90-luvulla yleistynyt nykyaikainen valutekniikka nopeutti työtä huomattavasti.
– Samalla työvoiman tarve väheni. Nykyään kultasepän työ on
aiempaa enemmän kokoonpanotyötä, Arttu Ailio sanoo.

Vuonna 2007 perheessä oli surua. Ensin Mika Ailio kuoli yllättäen, ja Jukka Ailio melko nopeasti
perään sairauden murtamana.
Ailion tarina kuitenkin jatkui.

Suomalainen
”kuluttaja
ei halua

liian prameita koruja.
Korujen pitää olla
laadukkaita, hienoja
ja vaatimattomia.
Kun kultaseppä tekee uutta mallia, ensin päätetään korun hinta.
– Mallissa on puolet ideaa ja
puolet kaupallisuutta. Pitää soveltaa, että se kelpaa kuluttajalle, Arttu Ailio sanoo.
– Tämä ala ei ole kuin Pauligin
mainoksessa, että laitetaan nahkaessu päälle Porvoonjoen varressa ja
juodaan kahvia ja odotellaan, milloin idea tulee. Nälkä tulee ennen
ideaa, Tuukka Ailio jatkaa.

Suomalainen kuluttaja ei halua
liian prameita koruja. Korujen pitää olla laadukkaita, hienoja ja vaatimattomia.
– Ei vieläkään uskalleta näyttää,
Tuukka Ailio sanoo.
Jukka Ailion ajatusmaailmasta
poiketen Arttu ja Tuukka Ailio haluavat kuunnella enemmän myyjiä
ja heidän kauttaan asiakkaita. Hyviä vinkkejä uusista tuulista saa
vaikkapa häämessuilta.
Papan aikana tätäkään lehtijuttua ei olisi luultavasti tehty.
– Papan ajatusmaailmassa hän
olisi käyttänyt tämän ajan viilaamiseen. Me ei ajatella niin, mutta se
on takaraivossa. Teot puhukoon
puolestaan, sanoisi pappa. Hän oli
ehdoton kaveri, Arttu Ailio sanoo.
Molemmilla veljeksillä on lapsia.
Arttu Ailio ei pidä mahdottomana,
että korunvalmistus Ailion nimellä
täyttäisi sata vuotta vuonna 2052.
Jälkipolvi on käynyt jo viilaamassa
ja vasaroimassa pajalla.
– Mahdollisuutta on, mutta ei
haluta työntää. Kyllä saavat valita
aivan itse, Tuukka Ailio lupaa.
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Kolumni

Suomeni on
mennyt rikki
Olin vaimoni kanssa työssä Senegalissa. Tuon kolmen vuoden aikana katselin murehtien mitä Suomessa tapahtui ja jouduin usein
reagoimaan: ”Ei minun Suomeni.”
Olen pettynyt demokratiaan. Kun on katteettomilla lupauksilla
päästy valtaan ja populistisen puolueen avulla varmistettu, ettei
hallitusta voi kaataa, tehdään kaikki se mitä on aina haluttu: murennetaan sosiaalivaltio ja ”hyödynnetään Suomea” rikkaille.
Hallituksemme luo eriarvoista yhteiskuntaa. Olisiko vaikeaa ymmärtää, että köyhiltä leikkaamalla kulutukseen jää entistä vähemmän rahaa ja että yritykset palkkaavat uutta väkeä vain, mikäli
tuotteilla ja palveluilla on kysyntää. Surin valtion kehitysavun ohjaamista kaupallisiin tarkoituksiin. Mitä vikaa oli työssä, jolla
olimme yrittäneet parantaa senegalilaisten elinolosuhteita ja
opettaa kestävää kehitystä?
Pakolaisten hätä ei jättänyt rauhaan. Kuollut lapsi Välimeren rannalla – ihminen kuten minäkin. Sotaa henkensä edestä pakenevia
tultiin vastaan polttopulloin. Ei minun Suomeni – ei todellakaan!
Ei kukaan huvikseen lähde kotoaan vaaralliselle matkalle – hänet
on lähetetty turvaan, hakemaan toivoa myös niille, jotka ovat vielä joutuneet jäämään hädän ja ahdistuksen keskelle. Turvaan mielettömyydestä, jossa toimii viidakon laki.
Suomesta tehdään vähemmän houkuttelevaa. Toimeentulon alarajoilla olevien asema heikkenee, ja heidät on helppo kääntää pakolaisia vastaan sanomalla, että näille annettu on heiltä pois.
Minua puhutteli yksinkertainen kuva, jossa on rikas mies ja kaksi
köyhää. Rikas nappaa toiselta salaa piparkakun ja kertoo tälle, että toinen köyhä vei sen. Näin saadaan köyhät taistelemaan keskenään ja jotakin jää huomaamatta.
”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa, koditon, ja te otitte minut luoksenne.” Kristitty seuraa Jeesusta. On surullista, että
monet pelkäävät pakolaisia eivätkä näe heissä veljiä ja sisaria, Jeesuksen kasvoja. Jeesus naulittiin ristille köyhien ja sorrettujen
puolustajana – Herran riemuvuoden julistajana. Riemuvuonna
annettaisiin kaikkien velat anteeksi. Tässä on kaksi todellisuutta
vastakkain – toisella puolella on ihmisyys, toisella itsekkyys. Antaessaan saa, kuollessaan nousee ikuiseen elämään.

Raimo Laine
Kansainvälisen ja yhteiskunnallisen työn pappi

ilen
Tänään ruko

Enemmän unta
”Toivon, että saisin nukkua pitempään. Koulu alkaa niin aikaisin. Väsyttää
joka päivä.”
Poika 11v

Elämän
tarkoitus
on hyväksi
tuleminen

– Jokainen, joka syntyy, kuolee. Se, miten
kuljen tämän matkan, on tärkeää.
Camilla Latvalan mielestä elämän tarkoitus on olla läsnä, tehdä hyvää toisille ja kehittää itseään paremmaksi – unohtamatta
nauttia ympärillä olevista hienoista asioista.
– Jos itselläni ei olisi elämässä mitään tarkoitusta, en usko, että nousisin aamulla sängystä.
Elämän tarkoituksen hahmotus on vaikuttanut myös alanvalintaan. Työssä voi olla läsnä ja auttaa. Latvala aloitti lähihoitajaopinnot vuoden alusta. Ammattiin valmentavassa valma-koulutuksessa hän sai askelmerkkejä itsetuntemusharjoitteiden ja
opettajien myötä. Avun saaminen opetti
vastuuta omasta toiminnasta: toista ihmistä voi auttaa etsimään elämän tarkoitusta.
– Jokaisen sanoilla ja teoilla on merkityksensä. Voin auttaa jotain ihmistä löytämään
elämän tarkoituksen, mutta voin myös vaikuttaa niin, että toinen kokee, että hänen
elämällään ei ole merkitystä.
Elämän tarkoituksen ajattelu ei saa olla
pakkomielteistä.
– On lohdutonta ajatella, että on vain yksi tarkoitus. Esimerkiksi usko voi olla tärkeä,
mutta pitää nähdä myös muut mahdollisuudet.
Camilla Latvala syntyi vanhoillislestadiolaiseen perheeseen, mutta otti etäisyyttä
liikkeeseen. Nyt hän kuuluu jälleen herätysliikkeeseen. Usko toi lisää merkityksellisyyden tunnetta elämään.

Elämän tarkoi”
tus muuttuu ajan

Camilla Latvala

Jouni Takkinen

Kutsumukset
”
antavat elämälle

Elämämme ei
”
ole asiantuntija-

Ville von Gross

Sara Heinämaa

elämän tarkoitusta.

tarkoituksen.

Elämän tarkoitus hukassa? Opiskelija,
akatemiaprofessori, pappi ja putkifirman
työnjohtaja kertovat, mistä elämän
tarkoitusta voi hakea.
KAARINA HEISKANEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ,
SIRPA PÄIVINEN kuvat

Toista ihmistä
”
voi auttaa etsimään

myötä.

ongelma.

– Se antoi valoa myös siihen, miten ympärillä olevia asioita voi muuttaa paremmiksi.
Akatemiaprofessori Sara Heinämaan mukaan kysymys elämän tarkoituksesta on
käytännöllinen: Mitä voin elämässäni tehdä
ja millaiseksi henkilöksi voin tulla? Pohdinnalla on paljon teoreettisia ulottuvuuksia,
jotka koskevat ihmiselämän luonnetta ja rakennetta.
– Elämään sisältyy tietynlaisia käännekohtia ja rajapaaluja: tiedostamme syntyneemme tiettyyn aikaan ja paikkaan ja tajuamme etenevämme kohti kuolemaa. Elämämme jäsentyy osaksi yhteisöjä, kuten
perhe, työyhteisö, ystäväpiiri, kansa ja myös
globaalit verkostot. Nämä rakenteet ovat
teoreettisen jäsennyksen aiheita. Jokainen
meistä joutuu omalla kohdallaan päättämään, millaisille tarkoituksille elämänsä
omistaa.
– Elämämme ei ole asiantuntijaongelma.
Kaikenlaiset saarnamiehet – tieteiden ja uskontojen – ovat jokaisen toisen ihmiselämän osalta amatöörejä.
Elämän tarkoitusta koskevaa kysymystä ei
pidä sekoittaa kosmologisiin kysymyksiin
kuin miksi universumissa on elämää, miten
elämä syntyy tai miksi on jotain eikä mitään.
– Ne ovat maailmankatsomuksellisia kysymyksiä, eivätkä ne väistämättä kosketa
meitä kaikkia.
Elämän tarkoitus on eräänlainen päämäärä, joka suuntaa toimiamme, tekojamme ja
pienempiäkin pyrkimyksiämme. Se ei kuitenkaan ole päätepiste, jonka vasta lopuksi

saavutamme. Kyse on oikeasta toiminnan
tavasta, joka kytkee meidän ympäröivään
maailmaan. Aristoteleen mukaan elämän
tarkoitusta voi nimittää eräänlaiseksi onnellisuudeksi. Hän tarkoitti tällä sielun moninaisten kykyjen hyveellisyyttä.
– Tarkoituksena on tulla hyväksi. On
myös esitetty, että elämän tarkoitus on tulla
parhaaksi mahdolliseksi ihmiseksi, mutta
koska jokainen ihminen on taipumuksiltaan
ainutkertainen, voimme saavuttaa tämän
lukemattomin eri tavoin, monilla erilaisilla
poluilla.
Pastori Ville von Gross aloitti elämän tarkoituksen miettimisen ”oikein kunnolla” luettuaan ensimmäisen filosofian kirjan.
– Mutta en ymmärtänyt maailmaa sen paremmin. Kirja antoi enemmän kysymyksiä.
Historia ja tähtitiede eivät antaneet vastausta. Teologiaa opiskellessaan von Gross
ymmärsi, että kysymys on enemmänkin kaipuusta kuin vastauksen loogisesta oikeellisuudesta.

– Kysymys on henkilökohtainen: mikä on
elämäni tarkoitus? Mihin rakennan maailmankatsomukseni ja perusturvani?
Kristinuskon mukaan elämän tarkoitus
on rakentaa sellainen luottamus Jumalaan,
joka kestää yli kaikkien elämän vaiheiden.
Usko antaa elämälle uuden ja erilaisen merkityksen, jos ihminen ottaa sen tosissaan.
– Maailma olisi erilainen paikka, jos ihmiset toteuttaisivat rakkauden kaksoiskäskyn.
Meidän tulisi tehdä toisille, kuten tahtoisimme itsellemme tehtävän.
Kristitylle Taivaan kotiin pääseminen on
elämän tarkoitus, mutta elämällä voi olla
useita merkityksiä.
– Itselläni on kaksi vahvaa kutsumusta.
Ensimmäinen on olla rakastava isä lapsilleni.
Se kattaa koko perheeni ja puolisoni. Toinen
kutsumus on pappeus, jonka pyrin hoitamaan niin hyvin kuin vain mahdollista. Kutsumukset antavat elämälle tarkoituksen.
Jokainen ihminen on ainutkertainen, ja se
korostuu suhteessa toisiin ihmisiin.
– Elämä on oppimista ja kasvamista eh-

jäksi. Lopullisen vastauksen saa elämän matkan päätyttyä, kun koti-ikävä lakkaa. Itseäni
puhuttelee virren 511 säkeistö: ”Tie valmis
on, ja päässä sen vastaus löytyy ikuinen, ja
kerran ehjä ihminen ylistää tietä Kristuksen”.
Elämän tarkoitus on pyrkiä kaikkeen hyvään. Se lähtee siitä, miten kohtelee itseään,
sanoo Jouni Takkinen. Ensin täytyy rakastaa
itseään, jotta pystyy arvostamaan toisia.
Takkinen vietti lapsuutensa maaseudulla
ja sai hoivaa kolmelta sukupolvelta.
– Minun on helppo sanoa, että täytyy
pyrkiä hyvään, sillä elämäni on ollut turvallinen. En tiedä, millaiseksi olisin kasvanut, jos
taustalla olisi pahoinvointia.
Takkinen uskoo, että jokainen pohtii jossain vaiheessa elämänsä tarkoitusta, ei filosofoiden vaan arjen tasolla.
– Jokainen miettii, miten elämä on mennyt tai mikä on suhde läheisiin.
Elämän tarkoitus muuttuu ajan myötä.
Kolmen lapsen isä ei ajattele kuin ”kaikkitietävä teini”, jolla kaikki on edessä.

– Vanhemmuus tuo vastuun ja ilon. Oma
ainutkertaisuus lakkaa, kun tulet isäksi. Sen
parempaa asiaa ei voi olla kuin että näkee
lastensa kasvavan.
Elämän tarkoitus voi heijastua ammatinvalintaan. Takkisen ammatinvalintaan ovat
vaikuttaneet enemmän talouslamat. Mies
on vaihtanut työtä graafiselta alalta ravintolatyöntekijään ja nyt työnjohtajaksi putkifirmaan.
– Joskus kun kiistellään pikkuasioista, vaikka aikatauluista, muistutan, että rakennamme ihmisille koteja, se on työmme tarkoitus.
Työkohteet vaihtelevat uudisrakentamisesta remontteihin. Remonteissa kunnioittava asenne korostuu
– Silloin mennään ihmisten koteihin. Siinä ollaan olennaisten äärellä, ja siellä kohtaa
koko ihmiskirjon.
– Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Pystyn kohtaamaan erilaisia tilanteita ja tulen
toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Lähimmäisenrakkautta pystyy toteuttamaan paremmin, jos ei ole ennakkoluuloinen.
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Narkkarin äiti
Kun lapsi on huumekoukussa, vanhemman kannattaa
hakea apua lapsensa lisäksi myös itselleen. Helena
Konttinen hakeutui tukiryhmään vasta monen vuoden
jälkeen. Apu olisi hyödyttänyt jo alkumyllerryksessä.
PETRI KANANEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Lapseni on narkomaani. Siinä on lause, jota
ei haluta lausua julkisesti. Huoli ja häpeä sulkevat sanojan suun. Kyynelten seasta ei löydy tilaa sanoille.
Huumeiden käyttäjä on luku tilastoissa,
maininta rikosuutisessa tai tyhjä katse ostoskeskuksessa. Jos narkomaanit tunnetaan
huonosti, niin harva on kuullut heidän vanhemmistaan.
Helena Konttinen on narkkarin äiti. Hänen vanhin tyttärensä Sini aloitti huumeiden käytön kymmenen vuotta sitten.
Yläkoulussa Sini oli aika kiltti tyttö – osa
mukavaa tyttöporukkaa. Tulevaisuus ei ollut vielä selvillä, ja hän halusi miettiä jatkoa
vuoden kymppiluokalla.
Sini ajautui huonoon seuraan, ja hän alkoi
seurustella huumeita käyttävän pojan kanssa. Pian hän käytti huumeita itsekin ja karkaili kotoa. Äärimmäisenä tekona äidin piti
pyytää viranomaisia ottamaan tyttärensä
huostaan, koska kotona asui vielä kaksi Sinin alaikäistä pikkuveljeä.
Samoihin aikoihin Helena Konttinen
aloitti liiton nykyisen miehensä kanssa. Miehen mukana perheeseen tuli hänen edellisestä liitostaan kaksi lasta lisää.
Konttinen on pohtinut, että Sinin päihdeherkkyys on voinut tulla perimänä isältä.
Konttisen ensimmäinen avioliitto päättyi,
kun hän ei jaksanut enää sinnitellä päihdeongelmaisen miehensä, Sinin isän, rinnalla.
Sini oli tuolloin ensimmäisellä luokalla, ja
isän menetys kolahti.
– Yläkoulussa Sini ymmärsi, että hänen
isällään oli ollut alkoholiongelma. Päihteet
alkoivat kiinnostaa.
Moni Sinin kavereista kokeili nuorena
huumeita. He eivät kuitenkaan jäänet koukkuun. Konttinen ei ole keksinyt tähän syytä.

Nuorena Sinin käytökseen yritettiin
puuttua lukuisia kertoja. Hoitojaksoja seurasi yhtä monta sortumista.
– Jos oma tahto ei tule, niin muutosta ei
tapahdu.
Entisenä lastentarhanopettajana Konttisen itsesyytökset ovat olleet musertavia.
Hän on hävennyt epäonnistumistaan kasvattajana.

rankkaa oli, kun jokainen mietti iloisia lapsen kanssa koettuja asioita.
– Tuli sellainen tunnetilavyöry päälle, että en muistanut mitään. Alkoi vain itkettää.
Helena Konttinen arvostaa, että pääsi nimenomaan kristilliseen tukiryhmään. Itse
hän on ollut uskossa 18-vuotiaasta alkaen.
– Olen kokenut, että Jumala on kantanut
minua, kun en ole itse jaksanut.

”

Narkomaanin äitinä seurakunnan toimintaan meneminen tuntui vuosia vaikealle.
– Häpesin epäonnistumista kristittynä,
vaikka hullulta se tuntuukin.
Nyt Konttinen on tavannut seurakunnassa monia huumeita käyttävien lapsien vanhempia. Kun hän on ollut itse avoimempi,
ovat muutamat vanhemmat tulleet kertomaan, että heidänkin lapsensa käyttävät aineita.
Päihteitä käyttävien lasten vanhempien
ongelmat ovat Konttisen mielestä piilossa.
Monet hoitavat työnsä ja sinnittelevät. Toisaalta moni joutuu sairauslomille, masentuu tai palaa loppuun.
– Siitä puhutaan vähemmän. Jotkut saattavat sortua itsekin päihteisiin.
Konttinen muistuttaa, että narkomaaneja tulee kaikenlaisista perheistä. Myös hyvistä ja varakkaista. Sinin kuollut poikakaveri
oli hyvästä perheestä.

Jos oma tahto ei
tule, niin muutosta
ei tapahdu.
– Olen ollut todellinen ammattisyyttäjä.
Läheisen päihdeongelma voi kääntyä yllättäen myös positiiviseksi. Konttinen on
löytänyt siitä nykyisen ammattinsa ja työnsä Katulähetyksestä.
Konttinen kannustaa vanhempia hakemaan apua huumeiden käyttäjän lisäksi
myös itselleen.
Hänellä itsellään arjen pyörittäminen kotona ja töissä söivät voimavaroja niin paljon,
että oma hyvinvointi unohtui vuosiksi. Kun
loputkin perheen lapset aikuistuivat, alkoi
aikaa riittää myös itselle.
Konttinen kehottaa narkomaanien vanhempia hakeutumaan tukiryhmiin. Sellainen olisi selkiyttänyt hänenkin ajatuksiaan
jo varhaisessa vaiheessa.
Konttinen kyseli 2013 Sininauhaliiton
Tarja Hiltuselta sopivaa tukiryhmää. Tämä
oli alkupamaus Vanhemmuuden kaarelle.
Konttinen lähti mukaan pilottiryhmään.
– Silloin ymmärsin, kuinka hienoa on auttaa muita vastaavassa tilanteessa olevia
vanhempia omalla kokemuksellaan.
Konttinen sai ryhmässä käytännön neuvoja ja tukea kriisin eri vaiheista. Erityisen

Sinin elämä on nyt tasaantunut. Hän sai
lapsen neljä vuotta sitten. Vaikka tulokas
otettiinkin huostaan, niin saa hän olla
mummolassa kerran kuukaudessa koko viikonlopun. Myös Sini voi olla halutessaan
mukana.
– Olen oppinut ajattelemaan, että asiat
voisivat olla paljon huonomminkin.
Ylipäätään äiti on iloinen, että tytär ei ole
kuollut tai loju sairaalassa psykoosissa.
Asiat olivat vuosia huonosti. Sini menetti
asuntonsa lukuisia kertoja ja joutui viettä-

mään öitä siltojen alla. Hän yritti monta kertaa itsemurhaa.
– Käytös oli hyvin itsetuhoista. Vähän
kuin olisin seurannut lapsen hidasta kuolemaa, itsemurhaa.
Konttisella menneiden tapahtuminen yksityiskohdat ovat armollisesti haihtuneet.
Ihminen unohtaa asiat, joita ei jaksa muistella.
Lapsen syntymän myötä Sinin itsetuhoisuus kaikkosi, vaikka päihdeongelma ei olekaan väistynyt. Iloa elämään ovat tuoneet
esimerkiksi äidin ja tyttären yhteiset marjaretket. Toisaalta Konttinen on oppinut hyväksymään, että sovitut asiat eivät aina pidä.

Häpesin
”epäonnistumista

kristittynä, vaikka
hullulta se tuntuukin.
Äiti toivoo edelleen, että tytär muuttuisi.
Toivoa on niin kauan kuin on elämää. Toisaalta hän ajattelee, että lapselle olisi voinut
tulla jokin muukin sairaus. Senkin Konttinen olisi hyväksynyt.
Vuosikymmenen huumekierteestä huolimatta äiti ei ole kääntänyt selkäänsä tyttärelleen.
– Hän on aina lapseni. Tekee hän mitä hyvänsä, niin rakastan häntä aina.

Vanhemmuuden kaari -vertaisryhmä päihteitä käyttävien lasten
vanhemmille alkaa maaliskuussa
Palokan kirkolla. Kysymykset ja
ilmoittautumiset ma 6.3. mennessä
Päivi Itkoselle 040 709 0142 tai Tarja
Hiltuselle 050 339 3588.

Helena Konttinen on
edennyt tyttärensä
huumekriisissä
järkytyksestä hyväksymiseen. Surun ja
kärsimyksen rinnalle on
tullut myös iloa ja onnea.
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Hiljennä vauhtia,
sanoo Ekopaasto
KAARINA HEISKANEN teksti

Laskiaisen jälkeen kirkoissa vietetään paastoa, joka kestää pääsiäiseen saakka. Kirkko kampanjoi
paastoviikoilla ympäristön puolesta järjestämällä Ekopaaston. Kirkon kampanjakumppaneita ovat
Martat ja ensimmäistä kertaa Suomen luonnonsuojeluliitto.
– Kampanjassa mennään ympäristökriisien ratkaisussa syvälle, sillä
ympäristökriisin syyt ovat kulttuurisia, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton viestintäpäällikkö Matti
Nieminen.
– Sitä kautta voidaan myös löytää avaimet kulutusongelman ratkaisuun. Olemme mielellämme
tällaisessa mukana.
Nieminen muistuttaa, että Suomen Luonnonsuojeluliitto on tehnyt kauan yhteistyötä kirkon kans-

eko
paasto

sa. Hän on itse kirkon ympäristöasiain seurantaryhmän jäsen.
– Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö,
mutta pidämme tätä kampanjaa
hyvänä ja haluamme antaa sille tukemme.

Seppälän Citymarket

lit kampanjan käyttöön. Materiaaleja on jaossa Ekopaasto.fi-nettisivulla tuhkakeskiviikosta 1.3. lähtien. Käytännönläheisen paastopolun vinkit liittyvät asumiseen, liikkumiseen, ruokaan ja vaatetukseen.
– Vinkit ovat todella käytännöllisiä. Ne opastavat esimerkiksi valitsemaan ekosähkön ja kierrättämään itselle turhaa tavaraa, sanoo
tiedottaja Essi Ylä-Rakkola Kirkon
tiedotuskeskuksesta.
Lisäksi sivulta löytyy toinen
paastopolku, joka opastaa hengellisen elämän hoitamiseen hiljentymisen ja rukousten avulla.

Marttojen ja Suomen Luonnonsuojeluliiton panos Ekopaastolle
on se, että ne antavat laatimansa
kohtuulliseen ja vaatimattomaan
elämäntapaan opastavat materiaa-

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18
www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Hyvä kuntavaaliehdokas.
Haluatko näkyvyyttä paikallislehdessä?

Ota yhteyttä:

Pirjo Teva

040 680 4057

Ekopaasto alkaa 1.3. ja
jatkuu pääsiäiseen 16.4.
Lisätietoja www.ekopaasto.fi

hengessä!

Yhteisvastuukeräys 2017
Huhtasuon alueseurakunnan vs. aluekappalaiselle Päivi Kärkkäiselle oli yllätys, miten huonossa kunnossa seurakuntakeskus lopulta on. Rakennusten peruskorjauksen laajuus kartoitetaan
kevään aikana.

Seurakunnan tila-asiat
melkoisessa myllerryksessä
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Pitkään valmisteilla ollut hanke
Keskustan alueseurakunnan, hallinnon ja yhteisten työmuotojen
yhteisistä tiloista on ottanut aimo
harppauksen eteenpäin. Kirkkoneuvosto esittää parin viikon päästä kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että seurakunnalle hankitaan tilat Kirkkopuiston laidalle rakennettavasta Reimarista. Esityksen mukaan Valtiontalon naapuriin nousevasta Kiinteistö Oy Reimarista
hankitaan noin 1 500 neliömetrin
hallintaan oikeuttavat osakkeet.
Seurakunnan tilat sijoittuisivat
Reimarin kakkoskerrokseen. Tämän lisäksi seurakunnan hallintaan
tulisi noin 60 neliön tila ykköskerroksesta, Kilpisenkadun varrelta.
Hanketta valmistellut seurakunnan kiinteistöpäällikkö Maritta
Lukkarinen on tyytyväinen tilaasian etenemiseen.
– Olemme menossa kohti uutta.
Tilat on suunniteltu uudenlaisen

tiimityömallin mukaan, mikä merkitsee, että pystymme tekemään
entistä tiiviimmin töitä yhdessä.
Reimariin sijoittuisivat muun
muassa kirkkoherranvirasto, diakoniatyön asiakastilat sekä nuorisotyön tiloja.

Tilojen
”muunneltavuus
on
olennaista, koska
tulevaisuudesta
emme tiedä.
Työtehtävät ja
tarpeet muuttuvat
koko ajan.

Seurakunnan tilatarpeiden mahdollisesti ajan myötä muuttuessa
osa kakkoskerroksen tiloista voidaan
tarvittaessa myydä tai vuokrata.
– Tilojen muunneltavuus on
olennaista, koska tulevaisuudesta
emme tiedä. Työtehtävät ja tarpeet muuttuvat koko ajan, Lukka-

rinen huomauttaa.
Keskustan alueseurakunnan
nuorisotyönohjaajan Kirsi-Marja
Piippasen mukaan suunnitelmat
näyttävät tässä vaiheessa hyviltä.
– Nuorisotyön kannalta on tärkeintä, että tilat ovat keskustassa,
jossa nuoret liikkuvat. Reimari on
mainiolla paikalla hyvien kulkuyhteyksien varrella, Piippanen sanoo.
Kiinteistö Oy Reimarin arvioidaan valmistuvan keväällä 2019.
Rakennustöiden on tarkoitus alkaa
loppukesästä.
Reimarin ohella tila-asiat ovat
monella tapaa tapetilla Jyväskylän
seurakunnassa. Sisäilmaongelmien
kanssa kamppaillaan useissa kiinteistöissä. Sisäilmakartoituksia on
tehty muun muassa Huhtasuon
seurakuntakeskuksessa, Palokan
kirkolla ja Neulaskodilla.
Huhtasuon seurakuntakeskus
on tehdyn kartoituksen mukaan
laajan peruskorjauksen tarpeessa.
– Tilanne on todella ikävä, toteaa vs. aluekappalainen Päivi Kärkkäinen.

– Huhtasuon seurakuntakeskuksen ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitemmän aikaa, mutta se,
että tilat ovat näin huonossa kunnossa, oli yllätys.
Yhtenä vaihtoehtona on toiminnan siirtäminen seurakunnan
omistamiin tiloihin Huhtakeskuksessa. Tilojen soveltuvuutta väistötiloiksi selvitellään parhaillaan.
Seurakuntakeskuksen peruskorjauksen laajuus kartoitetaan kevään aikana. Kärkkäisen mielestä
tila-asioita tulisi miettiä ennakkoluulottomasti. Toiminnan kannalta
vuokratilatkin voisivat olla riittävät, jos sopiva yhteistyökumppani
löytyisi, Kärkkäinen pohtii.
Huhtasuon seurakuntakeskus
on seurakunnan tiloista kaikkein
suurin.
– Käyttöön nähden seurakuntakeskus on auttamatta liian iso, Maritta Lukkarinen myöntää.
Seurakunnan toimitilojen sisäilmaongelmat ovat Maritta Lukkarisen mukaan monen asian summa. Rakennukset ovat oman aika-

torjuu ihmiskauppaa.
Tule kerääjäksi
www.vapaaehtoistyo.fi/jyvaskyla

Henki &

Rakennustyöt
käynnissä!

Uusien toimitilojen hankkiminen Reimari-talosta etenee valtuuston päätettäväksi, mutta
samaan aikaan seurakunnassa kamppaillaan monenlaisten sisäilmaongelmien kanssa.
kautensa tuotteita, joita on rakennettu ja laajennettu useaan otteeseen.
– Eri rakennusvaiheiden yhteensovittaminen ja kokonaisuuden
hallinta on usein pettänyt teknisten järjestelmien, esimerkiksi ilmanvaihdon, osalta.
– Asioita on tehty sen hetkisen
tietämyksen valossa, eivätkä kaikki
ratkaisut ole olleet parhaita mahdollisia, teknologiateollisuudessa
lähes koko työuransa ajan toiminut ja rakennusterveysasiantuntijan pätevyyden hankkinut Lukkarinen toteaa.
Teknisten järjestelmien läpikäyminen on tänä vuonna tavoitteena
kaikissa seurakunnan tiloissa. Jo ilmanvaihdon kuntoon saattamisella voidaan ilman laatua parantaa
välittömästi.
Lukkarinen muistuttaa, ettei
kaikkien tilojen peruskorjaukseen
ole seurakunnassa hetkessä varaa.
Tämä ja pitkälti ensi vuosi menevät
Korpilahden kirkon remontissa ja
sankarihautausmaan kunnostustöiden loppuun saattamisessa.

yvässä
Uutisia h

Ennakkomarkkinoinnissa nyt
Mannisenkartano!

Kuokkalan keskustaan nousevan
Puukuokka 2:n rakentaminen on
käynnissä. Upea puukerrostalo
valmistuu vuoden 2017 loppuun
mennessä osaksi kolmen asuintalon
kaarikokonaisuutta.Luonnonläheisen
Puukuokan asunnot taipuvat
moneen tarpeeseen. Ihastu sinäkin
puukerrostalon lämpöä henkivään
tunnelmaan ja löydä koti Puukuokka
2:sta!

Asunto Oy Jyväskylän

Puukuokka 2

Syöttäjänkatu 1, 40520 Jyväskylä
HUONEISTOT

HINNAT ALK.

Esim.

Omaksimaksu alk.

Koko

Uudelle vehreälle asuinalueelle
kohoava kuusikerroksinen Asunto
Oy Jyväskylän Mannisenkartano
tarjoaa hulppeiden maisemien
lisäksi laadukkaita asuntoja.
Mannisenkartano sijaitsee hyvien
palvelujen, liikenneyhteyksien,
kauppakeskuksen ja koulun
läheisyydessä.

Puukuokka 1:ssä jäljellä
3–4h+kt+s 76,0m2.
Kysy myös autohallipaikkoja!

Asunto Oy Jyväskylän

Mannisenkartano
Mannisenrinne 3, 40270 Jyväskylä
HUONEISTOT

Vuokra alk. € / kk

1h+kt
3h+kt

37,0 m2
63,5 m2

8 638 €
12 396 €

573 €
908 €

3h+k

69,0 m2

15 780 €

1 050 €

Kaikkiin asuntoihin on erillismaksua vastaan mahdollista
saada kylpyhuonesauna.

Valittavanasi on
39 kotia 37m2:n yksiöistä aina 85,5 m2:n
perheasuntoon.

HINNAT ALK.

Esim.

Koko

Myyntihinta

Kok. hinta

1h+kt+(s)
2h+kt+(s)
2h+k+s
2–3h+kt+s
3h+k+s
3h+k+s
4h+k+s

37,0 m₂
40,5 m₂
46,5 m₂
58,0 m²
69,0 m₂
75,5 m₂
85,5 m₂

37 619 €
40 919 €
44 909 €
56 398 €
66 718 €
80 938€
89 547 €

125 400 €
136 400 €
149 700 €
188 000 €
222 400 €
269 800€
298 500 €

(s) = Kylpyhuonesaunamahdollisuus lisähinnalla.

Britta Tuppurainen
puh. 040 840 4770
britta.tuppurainen@lakea.fi

OPKK
puh. 010 2565845
puh. 010 2565950
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Tapahtumat 24.2.–10.3.2017
Taulumäen kirkko
Messu su 26.2. klo 18, Viitala, Helin,
Hassinen.
Messu su 5.3. klo 18. Nieminen, Hautalahti, Väisänen.
Leif Lindemanin konsertti pe 10.3.
klo 19. Liput ovelta 20/15/5 euroa.
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

äjuhlia
Syntymäpäiv
		

Halssila
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 5.3. klo 12 seurakuntakeskus, Kari, Keltakangas.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys ma ja ke klo
9–10.30 srk-keskus. Muulloin juha.halonen@evl.fi 050 549 7024.
Keskustan ikäihmisten juhlamessu ja kahvit
n Syntymäpäiväjuhlamessu ja kahvit on tarjolla sunnuntaina 12.3.
Päivä alkaa messulla klo 10 Kaupunginkirkossa. Sen jälkeen on juhlakahvit Vanhassa pappilassa (Vapaudenkatu 26). Kutsumme Sinua Keskustan alueseurakuntalainen, joka täytät 70, 75, 80, 85, 90 tai sitä enemmän
tammi–huhtikuussa 2017. Messuun ja kahveille voi ottaa mukaan puolison tai läheisen. Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset maanantaihin 6.3.
mennessä Tuomi 040 535 0492, Kukkonen 050 340 0665 tai Pietiläinen
050 549 7027.
Kuokkalan ikäihmiset juhlivat toukokuussa
n Syntymäpäiväjuhla Kuokkalan alueseurakuntalaisille on sunnuntaina
18.5. klo 13–15 Juhlaan kutsutaan tammi-kesäkuun 2017 aikana 70, 75,
80, 85, 90 vuotta tai sitä enemmän täyttäviä. Mukaan voi kutsua myös
yhden läheisen. Ilmoittautuminen juhlaan tarjoilun vuoksi 10.5. mennessä 050 5497 007 Kataikko tai 050 5497 034 Heikkilä.

koissa
Musiikkia kir

			

Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerhot 3–5-vuotiaille ma ja to
klo 13–16 Telkäntie 2 C. Vapaita paikkoja! Ilm 050 3018 233.
Lapsiparkki ma klo 9–12 Telkäntie 2
C kerhotila. Äiti/ isä, tarvitsetko hengähdystä tai aikaa omille asioinneille?
Ilmainen lastenhoitopaikka 2–6-vuotiaille. Ilm. Jaana 050 3018 233
Päiväkerhot. 3–5-vuotiaille ti ja to
klo 9–11 Telkäntie 2 C kerhotila. Kerhoon mahtuu! Ilm. 050 3018 233 tai
050 4079 126.
Vauvakahvila ti klo 13–15. Telkäntie
2 C kerhotila.
Perhekerho ke klo 9–11 Telkäntie 2 C
kerhotila.
Talvileiri 8–12 -vuotiaille 1.–3.3. Vesalan Rysä. Yhteiskuljetus Huhtasuolta ke 1.3. klo 10, paluu pe 3.3. n. klo
14.30. Hinta 35 €. Tied. leila.jokiniemi@evl.fi 050 549 7021.
Toimintakerho 8–11-vuotiaille ti klo
18 Telkäntie 2 C. Tied. leila.jokiniemi@
evl.fi 050 549 7021 ja jari.tuukkanen@
evl.fi 050 549 7017.
Nuorille ja aikuisille
Aamurukouspiiri ke klo 8 srk-keskus.
Raamattupiiri to 9.3. klo 17 srk-keskus.
Musiikkitapahtumat
Iloset lauluryhmä ke klo 11.30 srkkeskus. Tied. jussi.keltakangas@evl.fi
044 728 7719.

Toivon siivet juhlii Suomen satavuotisuutta
n Kuokkalan alueseurakunnan orkesteri Toivon siivet konsertoi hiihtolomaviikon päätteeksi sunnuntaina 5.3. klo 17. Suomalainen rukous
-konsertti on osa Suomi 100 -juhlavuotta, ja ohjelma koostuu suomalaisesta musiikista. Konsertissa kuullaan klassista ja kansanmusiikkia,
hengellistä musiikkia sekä kevyempiä teoksia. Klassisesta musiikista
kuullaan muun muassa Merikannon ja Sibeliuksen tuttuja kappaleita.
Toivon siivet -orkesteri on toiminut jo kymmenen vuotta, ja kokoonpanossa on kymmenkunta soittajaa. Toivon siivet esiintyy messujen
yhteydessä ja omissa konserteissaan pari kertaa vuodessa. Orkesteria
johtaa Virpi Vuorenmaa. Konserttiin on vapaa pääsy.
Hyvää mieltä Huhtasuolla
n Kahden maan kansalaiset -bändi konsertoi Hyvän mielen konsertissa sunnuntaina 26.2. klo 18 Huhtasuon kirkossa. Ohjelma viisi euroa,
tuotto Huhtasuon alueseurakunnan diakoniatyölle.
Uudet virret tutuiksi yhdessä laulaen
n Tikkakosken kirkossa lisävihkon virsiä lauletaan laskiaissunnuntaina
26.2. messun jälkeen. Messu alkaa klo 10.
n Palokan kirkossa on yhteislaulutilaisuus sunnuntaina 5.3. klo 16. Uusia virsiä laulattaa kanttori Liisa Partanen.
Leif Lindeman konsertoi Taulumäellä
n Leif Lindemanin konsertti kuullaan Taulumäen kirkossa perjantaina 10.3. klo 19. Liput ovelta 20/15/5 euroa. Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Henki &

Huhtasuo
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Laskiaissunnuntain messu su 26.2.
klo 10 kirkko, Tervonen, Keltakangas,
Kettunen. Perendien lähettiperheen
matkaan siunaaminen. Kirkkokahvit.
Messu su 5.3. klo 10 kirkko, Kari, Keltakangas.
Leipäsunnuntai ja ehtoollinen su 5.3.
klo 16 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Hyvän mielen konsertti su 26.2. klo
18 kirkko. Kahden maan kansalaiset:
Ohjelma 5 €, tuotto diakoniatyölle.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys ma klo 13–14.30
ja ti 10–11.30. Muuna aikana 050 549
7005 / elina.vepsalainen@evl.fi. Mahdollisuus jakaa elämän huolia, murheita ja iloja.
Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerhot 3–6-v. ti ja to klo 12.30
kirkko. Vapaita kerhopaikkoja 050
4414 215.
Ekavauva-ryhmä ma klo 13.30 kirkko.
Tied. 050 3235 355.
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille ma 6.3. klo 17.30–19.30 kirkko. Lapsille oman aikuisen seurassa, aikuisille
ilman lapsia.
Päiväkerhot 3–6 vuotiaille ti ja to klo
12.30 kirkko. Vapaita kerhopaikkoja
tied. 050 4414 215.

Aikuisten käsityökerho. ti klo 18–20
kirkko. Omia tai ohjattuja kädentöitä.
Perhekahvila ke klo 9.30–11 kirkko.
Kahvilan jälkeen mahdollisuus ilmaiseen puurolounaaseen.
Päiväkerhot 3–6-v. ti ja to klo 12.30
kirkko. Vapaita kerhopaikkoja tied.
050 4414 215.
Pikkuleipä, perhepyhäkoulu su 26.2.
klo 16 kirkko.
Sählykerho 7.–8. lk ma 27.2. klo
19–20 kirkko.
Sählykerho 1.–2. lk ti 28.2. klo 16.30
kirkko.
Sählykerho 3.–4.lk ti 28.2. klo
17.30–18.30 kirkko.
Sählykerho 5.–6. lk ma 6.3. klo 18–19
kirkko.
Tyttöjen liikuntakerho ti 7.3. klo
18.30–19.30 kirkko.
Talvileiri 8–12-v. 1.–3.3. Vesalan Rysä.
Yhteiskuljetus Huhtasuolta ke 1.3.
klo 10, paluu pe 3.3. n. klo 14.30. Hinta 35 €. Tied. leila.jokiniemi@evl.fi 050
549 7021.
Nuoret ja aikuiset
Isos-, jatkoisos-, avustajakoulutus ke
klo 17.30 kirkko.
Nuorten ilta ke klo 18.45–20.30 kirkko.
Naisten kuntojumppa to klo 18 kirkko.
Pietarin Kilta ti 7.3. klo 18 kirkko.
Yhteisvastuun lipaskeräys-talkoot
to 9.3. klo 14–19 Seppälän Prisma ja
Citymarket. Ilm. juha.halonen@evl.fi
050 5497024 Prisma tai elina.vepsalainen@evl.fi 050 5497005 Citymarket.

Keljonkangas
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu Evästä elämään su 26.2. klo 16
Neulaskoti, Väätäinen, Mertanen, Erkki Puhalainen, kanteleryhmä Loihtu.
Kirjeitä kaverille -raamatunopetusta
Tiituksen kirjeestä.
Messu Evästä elämään su 5.3. klo 16
Neulaskoti, Jurva, Mertanen, Puhalainen. Kirjeitä kaverille -raamatunopetusta Tiituksen kirjeestä
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian päivystys ti klo 9–11 Neulaskoti. Keskusteluapua ilman ajanvarausta 050 5497 015 Elina Fuchs
Ruokailu ti klo 12–13 Neulaskoti. tied
Elina Fuchs 050 5497 015
Olohuone ke klo 13–14.30 Neulaskoti. tied: elina.fuchs@evl.fi.
Lapsille ja lapsiperheille
Kerhotoiminta talvilomalla vk:lla 9.
Perhekerho ja kirkkohetki pe 24.2. ja
10.3. klo 9.30 Neulaskoti.
Vauvaryhmä ti 7.3. klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke 8.3. klo 9.30 Neulaskoti. Alle 2 v. lapset vanhemman kanssa. Tied. 050 5863056
Nuorille ja aikuisille
Tule lipaskerääjäksi Yhteisvastuutempaukseen to 9.3. Keljon Prismaan.
Tied. 050 5980 951 tai 050 5497 015.

Keltinmäki
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki pe 24.2. klo 8.30 kirkko.
Messu su 26.2. klo 10 kirkko, Pitkänen, teol. harj. Turunen, Salminen, Lintunen, Seurakuntakuoro. Pyhäkoulu.
Yhteisvastuulounas, kirkkokahvit.
Aamurukous ti klo 8–8.30 kirkko.
Voit rukoilla omien ja yhteisten asioiden puolesta sekä sunnuntain messun esirukouksien puolesta.
Katekismusmietiskely ke klo 12.30–
13 kirkko, Eivor Pitkänen. Mietiskelemme 10 käskyä ja uskontunnustusta.1.3. käskyt 1–3, 8.3. käskyt 4–6,
15.3. käskyt 7–10, 22.3. uskontunnus-

tus 1. kohta, 29.3. uskontunnustus 2.
kohta, 5.4. uskontunnustus 3. kohta.

Hernekeittoa
Yhteisvastuun hyväksi
Yhteisvastuulounas ja kirkkokahvit on Keltinmäen kirkossa sunnuntaina 26.2. klo
11.30. Hernekeittoa voi ostaa
myös kotiin vietäväksi. Yhteisvastuukeräys auttaa ihmiskaupan uhreja Suomessa ja
Syyrian sodan pakolaisia Lähiidässä.
Tuhkakeskiviikon Taizé-messu ke
1.3. klo 19 kirkko, Vilkko, Pitkänen,
Lintunen, Nieminen.
Hiljainen aamurukous to klo 8–8.30
kirkko. Viikon raamatunkohdat, n. 20
min. rukoushiljaisuus.
Messu su 5.3. klo 10 kirkko, Salminen,
Vilkko, Lintunen. Kirkkokahvit.
Monokirkko Ladun majalla su 5.3.
klo 13, Pitkänen.

Kuvat johdattavat
ristintielle
Jeesuksen kärsimystietä mietiskellään kuvien äärellä
Keltinmäen kirkossa keskiviikkona 8.3. klo 18. Eivor Pitkäsen ohjaamassa illassa on
rukousta, raamatunlukua ja
laulua. Vastaava tapahtuma
Kortepohjassa torstaina 9.3.
Mukana Johanna Salminen.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ke klo 16 kirkko. Tied.
Nieminen 050 5497049
Apua ja tukea tarvitseville
Saihokadun lounas ti klo 12–13
Saihokatu 4, Kypärämäki. Hyvää kotiruokaa 4 €, alle kouluikäiset 1 €.
Tule yhteisen pöydän ääreen! Tied.
0505497026.
Ruokapankkisetelipäivystys to klo
12–13 kirkko. Voit tulla uusimaan/
hankkimaan ruokapankkiseteliä ilman ajanvarausta. Ota mukaan viimeisimmät tulo-menotiedot. Muut
ajat diakoniatyöntekijälle ajanvarauksella.
Yhteisvastuutapahtuma Keljon Citymarket-kauppakeskuksessa to 9.3. klo
14. Tule lipaskerääjäksi kahden tunnin
vuoroihin klo 14–19, ilm. Rantanen
050 549 7032.
Lapsille ja lapsiperheille
Kerhot talvilomalla viikolla 9.
Taaperoryhmä ma 6.3. klo 14.30 kirkko. 1–2 v. taaperoille vanhemman
kanssa. Tied. 050 4088852.
Perheolkkari ke 8.3. klo 9 kirkko.
Kypärämäen perheolkkari to klo 9
Erämiehenkatu 6.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke 8.3.
klo 9.15 kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille to 9.3.
klo 9.15 Erämiehenkatu 6.
Nuorille ja aikuisille
Nuorten avoimet ovet pe 10.3. klo 18
Kortepohjan srk-keskus.
Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.
Saihokadun olohuone ti 28.2. klo
11–12 Saihokatu 4, Kypärämäki.
Miten voisimme lisätä yhteistä hyvää.
Laitinen
Miesten ilta ti klo 18 kirkko.
Keltinmäen Olohuone ke 1.3. klo 13
kirkko. Seurustelua ja kahvit. Vapaaeht. kahvimaksu 1€.
Seurakuntakuoro to klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414
Saihokadun olohuone ti 7.3. klo 11–
12 Saihokatu 4, Kypärämäki. Laule-

taan toivevirsiä. Laitinen
Keltinmäen Olohuone ke 8.3. klo
13 kirkko. Naistenpäivä – Upeat naiset. Vapaaeht. kahvimaksu 1€. Leppäpuisto.

Keskusta
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko. Pappi/diakoni paikalla
klo 13–14.
Syntymäpäiväjuhlamessu ja kahvit su 12.3. klo 10 Kaupunginkirkko
ja kahvit Vanha Pappila. Ilm. ma 6.3.
mennessä: Tuomi 040 535 0492, Kukkonen 050 340 0665 tai Pietiläinen
050 549 7027.
Messu su 26.2. klo 10 Kaupunginkirkko. Niiles-Hautanen, Watia, Vuorenoja
Tuhkakeskiviikon messu ke 1.3. klo
18 Kaupunginkirkko. Wuolio, Watia,
Vuorenoja
Viikkomessu to 2.3. klo 13 Kaupunginkirkko.
Messu su 5.3. klo 10 Kaupunginkirkko. Wuolio, Watia, Valtasaari
Hannatyön rukouspiiri ma 6.3. klo 18
Vanha pappila. Tied. Kuulasmaa 045
2674 614 tai Puukari 050 4933 459
Viikkomessu to 9.3. klo 13 Kaupunginkirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys ma, ke ja to klo 9–11 Vapaudenkatu 60. Pietiläinen 050 549
7027, Pelkonen 050 549 7001 Kukkonen 050 340 0665, Lintulahti 050
549 7006.
Lapsille ja perheille
Pappilan perhepyhäkoulu su 5.3. klo
16 Vanha pappila.
Perhekahvila ti 7.3. klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho to 9.3. klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Kouluikäisten retki Tampereelle ma
18.3. 4.–7.-lk. Hinta 20 € sis. matkan,
ohjelman, evään ja yhden lämpimän
ruuan. Tied. henna.luomala@evl.fi 050
436 8619. Ilm. 9.3. mennessä www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi.
Happy Chefs ti 28.2. klo 17 Yliopistonkatu 26 B. Kokkikerho 3.–6.-lk.
Hinta 5 €/kevät. Tied. Kirsi-Marja Piippanen 050 59593 945.
Kettukokit pe 10.3. klo 15.30 Yliopistonkatu 26 B. Kokkikerho 1.–4.-lk.
Hinta 10 €/kevät. Tied. Kirsi-Marja
Piippanen 050 5953 945.
Nuorille ja aikuisille
Nuorten Raamis ke klo 17 Yliopistonkatu 26 B.
Nuortenilta ke klo 18.45–20.30 Yliopistonkatu 26 B.
Virtailta / Nightbreak to 2.3. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Raamis: Martta ja Maria, Bible study: Martha and
Mary. Tied. Säde 040 5609 904 / Facebook: Virtailta/Nightbreak
Seniorikammari ma 27.2. klo 14 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26. Sananlaskujen sanomaa, Kukkonen
Raamattupiiri kaikenikäisille klo 10
Vanha pappila.
Avoin diakonia- ja lähetyspiiri ti
28.2. klo 10 Keljon Muistipäiväkeskus,
Keljonkatu 26. Hartaus ja yhdessäoloa
kahvikupin äärellä
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13. Puistotori 4
Eläkeläisten piiri ke 1.3. klo 14 Viitakoti.
Lähetyspiiri ke 8.3. klo 10 Vanha pappila.
Kylän kammari to 9.3. klo 14 Vanha
pappila.
Musiikkitapahtumat
Laulurinki ti klo 13 Vanha pappila.
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti 7.3. klo 19
Vanha pappila.

Korpilahti
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 26.2. klo 17
srk-talo. Koivisto, Valtasaari.
Messu su 5.3. klo 10 srk-talo. Ikonen,
Vuorenoja. Kahvit.
Yhteiskristillinen Raakel-ilta naisille
su 5.3. klo 16 Korpikeidas.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonissan vastaanotolle ajanvaraus kirsi.lepoaho@evl.fi 050 557
9003.
Lapsille ja lapsiperheille
Kerhot talvilomalla vk:lla 9.
Taaperoryhmä ma 6.3. klo 9.30 srktalo. Valokuvaus.
Pohjoisten kylien perhekerho ke 8.3.
klo 9–11. Valokuvaus
Iltaperhekerho ke 8.3. klo 18 srk-talo.
Ritari-ilta.
Perhekerho to 9.3. klo 9.30 srk-talo.
Valokuvaus.
Nuorille ja aikuisille
Aamupysäkki pe 24.2. klo 9–11 srktalo.
Väentupa ti klo 11 Korpikeidas.
Ylistysryhmä ma 6.3. klo 17.30 srktalo.
NOJA-ryhmä ti 7.3. klo 18–20 srktalo.
Musiikkitapahtumat
Kirkkokuoro to 9.3. klo 17.45 srk-talo.
Tied. 050 5579 004.

Kortepohja
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljentymisryhmä perjantain puolipäivä pe 24.2. ja 10.3. klo 13 srk-keskus. Hiljentymistä seuraavan pyhän
tekstien äärellä arkiretriitin hengessä.
Raamattu ja muistiinpanovälineet.
Messu su 26.2. klo 16 srk-keskus, Pitkänen, Turunen, Lintunen.
Messu su 5.3. klo 16 srk-keskus, Salminen, Lintunen. Kahvit.
Ristintien ilta ti 7.3. klo 18 srk-keskus, Salminen. Jeesuksen kärsimystien
mietiskelyä kuvien äärellä. Rukousta,
raamatunlukua, laulua.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislauluhetki ti 28.2. klo 14.45–
15.45 srk-keskus. Hengellisiä lauluja ja
veisuja. Laitinen.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokapankkisetelipäivystys to klo
9–10 srk-keskus. Voit tulla uusimaan
tai hankkimaan ruokapankkiseteliä ilman ajanvarausta. Ota mukaan viimeisimmät tulo-menotiedot. Muut
ajat diakoniatyöntekijälle ajanvarauksella.
Torstaikahvila to klo 12–13.30 srkkeskus. Kaikenikäisten kohtaamispaikka. Maksuton Kahvi/tee/mehu+
voileipä/makea leipä.

Hernekeittoa ja
laskiaispullia
Laskiaistapahtuma Kortepohjan seurakuntakeskuksessa
26.2. alkaa klo 14.30. Messu
alkaa klo 16. Yhteisvastuukeräyksellä autetaan ihmiskaupan uhreja Suomessa ja
Syyrian pakolaisia Jordaniassa.

Yhteisvastuutapahtuma Keljon Citymarket-kauppakeskus to 9.3. klo 14.
Tule lipaskerääjäksi kahden tunnin
vuoroihin klo 14–19, ilm. Rantanen
050 549 7032.

Lapsille ja perheille
Kerhot talvilomalla vk:lla 9.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke 8.3.
klo 9.15–10 srk-keskus .
Perheolkkari ke 8.3. klo 9 srk-keskus.
Nuorille ja aikuisille
Tiistaitapaaminen ti 28.2. klo 13 srkkeskus. Musikaali Martti Lutherin ja
hänen vaimonsa elämästä osa 1.
Seurakuntakuoro to klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414.
Lähetyspiiri ti 7.3. klo 10 srk-keskus.
Kaija ja Tapio Karjalainen.
Nuorten avoimet ovet pe 10.3. klo 18
srk-keskus.

Kuokkala
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Lattarimessu su 26.2. klo 11 kirkko,
Kari, Korhonen, Lampinen, Nieminen.
Kehittyvät laulajat, Del Monte-rytmiryhmä, pyhäkoulu. Lounas 4/2 e.
Tuhkakeskiviikon messu ke 1.3. klo
18 kirkko, Mäkinen, Korhonen, Heikkilä, Lampinen.
Messu su 5.3. klo 11 kirkko, Korhonen, Mäkinen, Väisänen, Luomala. Pyhäkoulu. Kahvit
Hiljaisuuden ilta ke 8.3. klo 18 kirkko.
Arkiretriitti ja iltahartaus.
Aamurukous to 9.3. klo 10–10.15
kirkko.
Reformaation lukupiiri to 9.3. klo 19
Polttolinja 37. Pekka Y. Hiltunen Vieraassa pöydässä.
Musiikkitilaisuudet
Suomalainen rukous -konsertti su 5.3.
klo 17 kirkko. Toivon siivet -orkesteri.
Joht. Virpi Vuorenmaa. Vapaa pääsy
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniatoimisto, Kuokkalan kirkko, alakerta. Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta tiistaisin klo 9–10.
Muissa asioissa ajanvaraus diakoniatyöntekijälle: 050 5497034, paivi.heikkila@evl.fi tai 050 5497007, kirsti.kataikko@evl.fi.
Lapsille ja lapsiperheille
Muskarit. Tied. p. 050 340 9893.
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.
Taaperotupa ti 7.3. klo 9.30–11 kirkko.
Café Kide avoin olohuone ke 8.3. klo
9–11 kirkko.
Äitienilta ke 8.3. klo 18–20 kirkko.
Vauvaperhepesä to 9.3. klo 13–14.30
kirkko.
Muksun kaa -ilta to 9.3. klo 18 kirkko.
Kouluikäisten retki Tampereelle
ma 18.3. 4.–7.-lk. Hinta 20 € (sis. matkan, ohjelman, evään ja yhden lämpimän ruuan). Tied. henna.luomala@
evl.fi, p. 050 436 8619. Ilm. 9.3. mennessä www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi.
Nuorille ja aikuisille
Polttiksen avoimet ovet ke 1.3. klo
17–21 Polttolinja 37. Avoin peli- ja
oloilta.
Nuortenilta ke 8.3. klo 19–21 Polttolinja 37. rippikoululaisille ja muille halukkaille ohjattu iltaohjelma klo
19–20. Muuten vapaata pelaamista
ja oleilua.
Syntymäpäiväjuhla 18.5. klo 13–15.
Kutsutaan tammi-kesäkuun 2017
aikana 70, 75, 80, 85, 90 vuotta tai
enemmän täyttäviä. Mukaan voi kutsua yhden läheisen. Ilm. 10.5. mennessä 050 5497 007 Kataikko tai 050 5497
034 Heikkilä.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Elämässä eteenpäin-ryhmä 1.3. klo
13 kirkko, alakerta.
Rukouspiiri ke 1.3. klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen, eläkeläisten kerho 2.3. klo 13 kirkko, yläkerta.
Kuokkamiehet ti 7.3. klo 18 kirkko.

Lähetyksen olohuone ke 8.3. klo 13
kirkko, alakerta.
Tulossa: Naisia kaivolla -ilta ma 20.3.
klo 18.30 kirkko. Elämän monet kasvot. Elina Vettenranta. Säestys Heikki
Markkula.

Lohikoski
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 26.2. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Koli, Vuorenoja, kahvit.
Messu su 5.3. klo 12 Lahjaharjun kappeli. Wuolio, Valtasaari
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys ma, ke ja to klo 9–11 Vapaudenkatu 60. Pietiläinen 050 549
7027, Pelkonen 050 549 7001, Kukkonen 050 340 0665, Lintulahti 050
549 7006.
Lapsille ja perheille
Pappilan perhepyhäkoulu su 5.3. klo
16 Vanha pappila.
Nuorille ja aikuisille
Miesten Raamattupiiri ti klo 18 Lahjaharjun kappeli. Ei vko 9. Tied. martti.
mononen@saunalahti.fi 014 620 856.
Olohuone ti 7.3. klo 9–11 Lahjaharjun kappeli.
Kolikkotuvan Olohuone to 9.3. klo
12–13.30. Kolikkotuvalla, Kolikkotie 2.

Palokka
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Laskiaissunnuntain messu su 26.2.
klo 10 kirkko, Vähäjylkkä, Laine, Partanen, saarna Henna Salo. Pyhäkoulu.
Miestenpiiri ti 28.2. klo 18 kirkko.
Messu su 5.3. klo 10 kirkko, Hautalahti, Laine, Partanen. Pyhäkoulu.
Raamattu-ja keskustelupiiri ti 7.3.
klo 13–14.30 kirkko. Oma Raamattu
mukaan. Markuksen evankeliumi.

Kirkon Ulkomaanapu
ihmiskauppaa vastaan
Palokan kirkkokahveilla pastori Henna Salo kertoo, miten
Kirkon Ulkomaanavun kansainvälinen työ voi ennaltaehkäistä ihmiskauppaa. Kahvit
sunnuntaina 26.2. kello 10
alkavan messun jälkeen.
Rukouspiiri ke 8.3. klo 18 opintosali.
Heikki Ilola
Musiikkitilaisuudet
Yhteislaulutilaisuus su 5.3. klo 16
kirkko. Virsikirjan lisävihkon virsiä,
Partanen.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys. ke 9–11 ja to 12–
14. Diakoniatoimistot kirkon alakerrassa. Kotikäyntejä pyynnöstä. Diakoniatyöntekijät Itkonen 040 7090
142 ja Romar 040 5609910, etunimi.
sukunimi@evl.fi.
Vanhemmuuden kaari -vertaisryhmä päihteitä käyttävien lasten vanhemmille maaliskuussa. Kipuiletko lapsesi päihteidenkäytön vuoksi? Tied. ja ilm. pe 24.2. mennessä 040
7090 142. Lisätietoja s. 8–9.
Aamupalapysäkki kirkon takkatupa.
monipuolinen aamupala mukavassa
seurassa! Vapaaeht. maksu 1 e.
Lapsille ja perheille
Lapsi- ja perhetyön tied. marja-terttu.
kivela@evl.fi 040 560 9908.
Talvilomaviikolla 9 ei ole kerhoja
Vauvapysäkki ensimmäisen lapsensa
saaneille ma 6.3. klo 13–15.30 kirkko.
Taaperopysäkki kirkko ti 7.3. klo
9.30–12. Perheille, joissa on n. alle
2-vuotias lapsi.
Palokan perhepysäkki kirkko ke 8.3.

klo 9–11.30. Runsas aamupala klo
9–11, vapaaeht. maksu.
Kaiken kansan kirkkohetki ke 8.3. klo
9.30 kirkko. Kesto n. 20 min.
Muskarit ke kirkko. Tied. Jurva 050
340 9898 ja Syrjä 050 571 5155.
Pyhäkoulu su klo 10 (messun aikana)
päiväkerhotila Laulua, leikkiä,
Apua arkeen Kaipaatko apua lapsiperheeseen? Autamme kotitöissä, lastenhoidossa, keskustelemalla; siinä,
missä te tarvitsette apua. Tied. Eräjärvi 040 500 7820 tai Johansson 040
535 2276.

Ilmoittaudu perheiden
pääsiäispajaan
Perheiden pääsiäispaja kirkolla avautuu 8.4. klo 14.
Ilmoittaudu pääsiäispajaan
nyt soittamalla Marja-Terttu
040 560 9908. Ei tekstiviestiilmoittautumisia.

Kouluikäiset: Palloilukerhossa, askartelukerhossa ja Mannilan lyhdyn toimintakerhossa on tilaa. Perhesählyyn
voi osallistua huoltajan kanssa. Kerhotiedot ja retki-ilmoittautuminen:
www.jyvaskylanseurakunnannuoret.
fi/kouluikaiset .
Iso paha susi -teatteriretki 8.4. Lahteen 3.–7.-luokkalaisille. Hinta 20 € sis.
ruokailun, teatterilipun, eväät, bussimatkan ja vapaaeht. tapaturmavakuutuksen. Ilm. 12.3. mennessä. Mahtuu 30. Tied. Junttila 040 7739 851
Nuorille ja aikuisille
Nuorten aikuisten sähly pe klo
19.45–21 Jokelan koulu.
Lähimmäisen Kahvitupa to 9.3. klo
12–14.30 kirkko, takkahuone. Ohjelmahetki klo 13, Senegalin terveisiä
Teija Laine.

Säynätsalo
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 26.2. klo 10 kirkko, Väätäinen, Mertanen.
Messu su 5.3. klo 10 kirkko, Jurva,
Mertanen, saarna Tapio Markkunen.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoro ke 8.3. klo 18 srk-koti.
Tied. 040 6842 050.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys ti 7.3. klo 9 srkkoti. Ei päivystystä talvilomaviikolla
27.2.–5.3.
Lapsille ja lapsiperheille
Kerhot talvilomalla viikolla 9.
Pyhäkoulu to 9.3. klo 17.30 srk-koti.
Perheolkkari ma 6.3. klo 9.30 srk-koti.
Perhekerho to 9.3. klo 9.30 srk-koti.
Nuorille ja aikuisille
Nuortenilta ke 8.3. klo 19 srk-koti.
Tule lipaskerääjäksi. Yhteisvastuutempaukseen to 9.3. Keljon Prismaan.
Tied. 050 5980 951 tai 050 5497 015.
Miestenpiiri su 26.2. klo 18 srk-koti.
Teetarjoilua.
Naisten solu ti 7.3. klo 18 srk-koti.
Olohuone ke 8.3. klo 13 srk-koti. Kristillisten kirkkojen yhtäläisyydet ja erot,
Kaarina Salminen.
Ihminen kaupan! ke 8.3. klo 18 Table en Bois -kahvila, Vuorenlahdenkatu 38, Säynätsalo. Onko orjuus totta
Suomessa? Näkökulmia ihmiskaupasta Kyprokselta ja Suomesta, psykologi
Sanna Korpela sekä Rikosuhripäivystyksen toiminnanohjaaja Lea Manninen. Iltahartaus. Vapaa pääsy.
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Tapahtumat 24.2.–10.3.2017
Tikkakoski
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Laskiaissunnuntain messu su 26.2.
klo 10 kirkko , Vallipuro, Piilonen. Eläkeikäisten kirkkopyhä, Kottaraiset,
kahvit, virsikirjan lisävihkon laulantaa
II (913–922)
Messu su 5.3. klo 10 kirkko, saarna Juhani Forsberg, von Gross, Piilonen.
Laulu Marianne Mäenpää. Kahveilla
TT Juhani Forsberg puhuu teemasta
Luther: tarua ja totta
Musiikkitilaisuudet
Viikolla 9 ei ole kuoroharjoituksia.
Candela-kuoro to klo 17.30 kirkko.
Lapsikuoro Luonetjärven koulu ke
8.3. klo 14.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian vastaanotto Pappila. Marja-Liisa Jaakonaho 040 560 9916.
MieliMaasta vertaisryhmä ti 28.2.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille ja heidän omaisilleen. Joni Hakala 0409115796, jontte10@koti.luukku.com.
Torstaiaamun hartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko. Hartaus ja aamupala
klo 10. Vapaaeht. kahviraha nimikkolähetykselle.
Ruokajakelu to klo 10.30 aamupalan
yhteydessä.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerhoissa kahvittelua ja toisten
perheiden tapaamista.
Perhekerho ma 6.3. klo 13 kirkko.
Perhekerho ti 7.3. klo 9.30 Puuppolan
kerhotila, Takalantie 2.
Perhekerho ti 7.3. klo 9.30 kirkko. T
Vauva- ja taaperokerho to 9.3. klo
9.30 Puuppolan kerhotila, Takalantie
2. Tule tapaamaan toisia vauva- ja taaperoperheitä! Ryhmä alle 2-vuotiaiden vanhemmille.
Kouluikäisten toiminta katso: www.
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset. Tied. Outi Pirttimäki 040
5609 915.
Nuorille ja aikuisille
Hernekeittolounas Yhteisvastuukeräyksen hyväksi ti 28.2. klo 11–13 seurakuntasali.
Diakonian ja lähetyksen työtupa ti
klo 12 kirkko. Yhdessäoloa, leivontaa
ja käsitöitä. Päiväkahvi ja ohjelmahetki klo 14.
Miesten keskustelupiiri ti klo 13 pappila. Päiväkahvi ja ohjelmahetki työtuvalla klo 14.
Lukupiiri ke 1.3. klo 13 pappila.
Naisten ilta ma 6.3. klo 18 pappila.
Tutkitaan rupatellen Raamattua, rukoillaan ja pohditaan naisen elämän
vaiheita. Teetarjoilu. Tied. inkeri.tuunanen@kolumbus.fi
Päiväpiiri Jylhänperällä pe 10.3. klo
12.30 Tikkakosken rauhanyhdistyksen talo.

Vaajakoski
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Laskiaissunnuntain messu su 26.2.
klo 10 kirkko, Huttunen, Valjus, Liimatainen. Harri Hytönen, huilu.
Raamattuluento Elämästä on kyse! ti
28.2. klo 18.30 kirkko, Kari Valkonen,
musiikki Saara Mörsky. Kahvitus klo
18. Illan aihe Uskokaa Jumalaan.
Tuhkakeskiviikon messu ke 1.3. klo
19 kirkko, Huttunen, Keltakangas.
Miesten päiväraamattupiiri to 2.3.
klo 12 kirkko.
Messu. Oravasaaren kirkkopyhä su
5.3. klo 10 kirkko, Huttunen, Valjus,
Reingoldt.
Reformaatioilta Martti Lutherin hengessä ke 8.3. klo 18 kirkko, Arto Kauppinen. Musiikissa Tiina ja Hannes Asikainen.
Miestenpiiri to 9.3. klo 18.30 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Senioreiden lauluryhmä ke klo
12.15–13.15 kirkko.
Majakka-kuoro ke klo 19, Taulumäki.
Valoa-lauluryhmä harjoitukset sovitaan erikseen.
Ihanaiset ke klo 17.30, Taulumäki.
Tied. Salmela 050 380 0608.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystykset. Vaajakosken kirkolla ja Jyskän srk-kodilla ajanvarauksella marja-leena.liimatainen@evl.fi 040
560 9926, ja tero.reingoldt@evl.fi 040
560 9927.
Jyskän aamupuuro "porinat" ke klo
8.30–9.30 Jyskän seurakuntakoti.
Lapsille ja perheille
Kaunisharjun perhekerho pe 24.2.
klo 9–11 Kaunisharjun kerhotila.
Pyhäkoulu Mutkatie 14 su klo 14.
Ekavauva-Pallerot ti 7.3. klo 13 kirkko.
Taaperokerho to 9.3. klo 9–11 kirkko.
1–2-vuotiaille lapsille vanhempineen.
Kaunisharjun perhekerho pe 10.3.
klo 9–11 Kaunisharjun kerhotila.
Perhekerho ti 7.3. klo 9 kirkko.
Perhekerho ti 7.3. klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
Iltaperhekerho ti klo 17.30–19 kirkko.
Kouluikäisten toiminta. Tied satu.
harjula@evl.fi 040 558.2542. Tiedot
kerhoista, leireistä jne. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Nuorille ja aikuisille
Hengari ke 8.3. klo 18 kirkon nuorisotilat.
Perjantaikahvila pe 10.3. klo 17 kirkon nuorisotilat.
Leppälahden päiväpiiri pe 24.2. klo
12 Vanha kauppa.
Lähetyspiiri ti 28.2. klo 13 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 1.3. klo 13–14.30
Jyskän srk-koti. Hartautta virsien ja
kahvin kera.
Keskiviikkokerho ke 8.3. klo 13 kirkko.

Yhteisvastuun superpäivät
Mitä ovat Monika-Naiset liitto ry,
Pakolaisneuvonta ry, Pro-tukipiste ry
ja Rikosuhripäivystys? Yhteisvastuu
keräyksen yhteistyökumppanit
esittäytyvät kävelykadulla
torstaina 9.3. klo 14–18.
Lipaskeräys Seppälän ja Keljon
marketeilla ja Minimanissa torstaina 9.3.
Leif Lindemanin konsertti perjantaina 10.3. klo 19 Taulumäen
kirkossa. Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
JYP:in kotiottelussa lipaskeräys Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
JYP–KooKoo-ottelu on lauantaina 11.3. klo 17.

merkkivuosi
Reformaation
			

Yhteiset
Aseman Pysäkki
Kahvila kaikille, lisäksi pieni kirpputori/vaihtori Hannikaisenkatu 27–29.
Avoinna ma, ti ja to klo 11–15.
Tied. Antti Laitinen 050 360 3484,
antti.laitinen@evl.fi.
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkossa.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Virsi- ja laulutunti ma 6.3. kello 12.
Kansainvälinen työ
Naisten Pankin lukupiiri ti 7.3. klo 19
Teeleidi. Veronica Pimenoff: Maa ilman vettä.
Ihminen kaupan! ke 8.3. klo 18 Table en Bois -kahvila, Vuorenlahdenkatu 38, Säynätsalo. Miten ihmiskauppa
ja lähetystyö liittyvät toisiinsa? Tule
ottamaan selvää, miten lähetystyössä puututaan ihmiskauppaan ja millainen vaikutus työllä on. Tilaisuus on
osa Meidätkin on lähetetty -tapahtumasarjaa.
KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su
5.3. klo 11, Voionmaankatu 18. Nyyttärit, kirkko, lastenohjelmat.
Muut toimintatiedot mm KohtaamisRyhmistä, raamatunlukuohjelmasta
kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä /
instagram @kohtaamispaikka

Maahanmuuttajatyö
Mirja Hytönen (Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni 050 549 7033 mirja.
hytonen@)evl.fi, Oxana Usova, maahanmuuttajatyön avustaja 041 705
2329 oxana.usova@evl.fi
Päivystys ti klo 9–15, ke klo 9–12 ja
to 11–15, Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 27–29.
Kuokkala:
Naisten Suomi -kerho ti klo 10–
11.30, Polttolinja 37. Mervi Karikko.
Keskusta:
Naisten Suomi -kerho ke klo 10–
11.30, Kauppakatu 13. Marianne Mäkeläinen.
Keltinmäki:
Paluumuuttajien kerho ti klo 10–12,
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10.
Huhtasuo, Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6:
Naisten Suomi -kerho ma parittomat
viikot, takkahuone. Marianne Mäkeläinen.
Naisten jumppa ti klo 12–13. Valentina Ikko.
Koripallokerho ti klo 20–21. Thomas
Chatzitolios.
Karen-nuorison lentopallokerho ke
klo 19.30–21. Say Reh.
Miesten lentopallokerho to klo 19–21.
Paluumuuttajien kerho to klo 10–
12, takkahuone.
Futsal, kongolaisten ryhmä toklo
18–19.30. Papu Nkunda ja John Nize
Mubiri.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Näkövammais-, huonokuulois- ja
omaishoitotyön diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle, p. 050
549 7023. Päivystys ma ja ke klo 9–11.
Ei päivystystä ma 13.3.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 8.3. klo 13–14.15 Vanha
pappila, Jenni Paanala Kuurosokeat
ry:stä. Kahvit klo 12.40 alkaen.
Omaishoitajien Oma hetki ke 15.3.
klo 12–13.30 Vanhassa pappilassa,
pastori Johanna Niiles–Hautanen. Hyvinvointimme.
Sana ja rukous
Luentosarja Markuksen evankeliumista ti 28.2. klo 18.30 Vaajakosken
kirkossa. Uskokaa Jumalaan, Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky. Kahvitarjoilu klo 18 alkaen.
Viittomakieliset
Diakonissa Päivi Lehtinen
050 549 7012, paivi.lehtinen@evl.fi,
Vapaudenkatu 60. Vastaanotto ti
9–12 ja ke 13–15. Web-kamera-aika
ke klo 11–12.
Viittomakielinen lähetyspiiri su 26.2.
klo 14, Vapaudenkatu 60.
Viittomakielinen raamattupiiri to
9.3. klo 17.30, Vapaudenkatu 60.

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4
Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen,
040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fi >
Paikallinen toiminta > Jyväskylän
NNKY
Avoin kohtaamispaikka (aamupala 5
euroa) ti 28.2. Palokan Pelimannitalo,
Erkki Hiekkavirta.
Lauluryhmä Jännät ke 1.3. klo 18.
Exodus-raamattupiiri to 2.3. klo 14,
Heidi Watia.
Laku-ryhmän 5-vuotisjuhla pe 3.3.
klo 13.
Maailman rukouspäivän hartaus pe
3.3. klo 15. Katsotko karsaasti sitä, että
olen hyvä? Heidi Watia.
Hiljaisuuden retriittipäivä la 4.3. klo
10–18, maksu 10 e kattaa ruokailut ja
materiaalit, ilm. jklnnky@elisanet.fi.
Avoin kohtaamispaikka (aamupala 5
euroa) ti 7.3. Kirjoittaminen harrastuksena, Kirsti Salo/ K-S Kynäri ry.
Kirjapiiri II ti 7.3. klo 13. Lars Sund:
Kolme sisarta ja yksi kertoja.
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Tilaisuus Siiontemppelillä ma 27.2.
klo 13.30. Toivo Vauhkonen. Lähteellä-kuoro.
Lähetysmyynti ja kahvi klo 13.30–14.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 25.2. klo 19, ry.
Alueseurat ja kahvitus su 26.2. klo
13, Palokan kirkko; klo 15 Alueseurat,
Vaajakosken kirkko; klo 16 Seurat, ry;
n. klo 17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 1.3. klo 19, ry.
Seurat la 4.3. klo 19, ry.
Seurat su 5.3. klo 16, ry; n. klo 17.30, ry.
Tiistaikylä ti 7.3. klo 13, ry.
Seurat ke 8.3. klo 19, ry.
Nuorten perjantai pe 10.3. klo 19, ry.

Kansan Raamattuseura
Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Jatkuva rukous – rukouksen todellisuus ti 14.3. klo 13.30. Mikko Matikainen, pastori KRS
Kelpaanko tällaisena ti 21.3. klo
13.30. Aune Inkeri Keijonen, rovasti,
Tuula Hakkarainen, musiikki.
Naisia kaivolla -ilta ma 20.3. klo 18.30
Kuokkalan kirkko. Elämän monet kasvot, Elina Vettenranta, säestys Heikki
Markkula.
SenioriFoorum ti 28.3. klo 15 Sepänkeskus, Kyllikink. 1
Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, p. (014)
620 801, ksuomi@sekl.fi, http://keskisuomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Aamurukouspiiri ma klo 8-9.
Nuortenilta Breikki ti klo 18–21.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ke klo 14.30.
Pyhäpäivän kahvihetki su 26.2. klo
16. Mikä on hengellinen kirja? Irma
Rosqvist.
Naisten raamattupiiri ti 7.3. klo 13.
Naistenpiiri ke 8.3. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä su 26.2.
klo 16 Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6.
Lapsille raamatunkertomus ja leikkiä.
Vanhemmilla raamattupiiri. Iltapala.
Leipäsunnuntai su 5.3. klo 16 Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6. Kiusatuille,
Esko Helenius. Ehtoollinen ja kahvit.
Lapsille ohjelmaa.
Vaajakosken miestenpiiri to 9.3. klo
18.30 Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11.
3:16-ilta 4.–8.-lk. pe 10.3. klo 18–20
Myrskylyhdyn päiväkoti, Antinmutka
18, Kinkomaa.

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä
Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita

Luther – tarua ja totta
n Teologian tohtori Juhani Forsberg selvittää, mikä Martti Lutherista kerrottu pitää paikkansa ja mikä on urbaania legendaa. Forsbergin
puheenvuoro kuullaan kirkkokahveilla Tikkakosken kirkolla sunnuntaina 5.3. klo 10 alkavan messun jälkeen.
Ihminen kaupan!
n Onko orjuus totta tänäkin päivänä – myös Suomessa? Miten ihmiskauppa ja lähetystyö liittyvät toisiinsa? Näkökulmia ihmiskaupasta
Kyprokselta ja Suomesta tuovat psykologi Sanna Korpela sekä Rikosuhripäivystyksen toiminnanohjaaja Lea Manninen. Iltahartaus. Tilaisuus
on keskiviikkona 8.3. kello 18 Table en Bois -kahvilassa (Vuorenlahdenkatu 38, Säynätsalo). Kahvi- ja pullatarjoilu osallistujille, kahvila avoinna
myös normaalisti. Vapaa pääsy. Tilaisuus on osa Meidätkin on lähetetty
-tapahtumasarjaa.
Reformaatioilta
n Vaajakosken kirkolla ollaan koolla Martti Lutherin hengessä keskiviikkona 8.3. klo 18. lllassa mukana pastori Arto Kauppinen. Musiikissa
Tiina ja Hannes Asikainen.
Reformaation lukupiiri
n Reformaation lukupiiri kokoontuu torstaina 9.3. klo 19 Polttolinja
37:ssa. Kirja on Pekka Y. Hiltusen Vieraassa pöydässä.

estöt
Kristilliset järj
Lähetysyhdistys Kylväjä
Messu ja lähetystilaisuus su 26.2. klo
10 Huhtasuon kirkko. Nimikkolähettiperheen Johanna, Jüri ja Touko Perendin matkaan siunaaminen. Kahvit ja
lähetystilaisuus.
Viron piiri to 2.3. klo 17 NNKY:n tilat,
V. Pasanen.
Pääsiäisleiri 12.–17.4. Tunturi-Lapissa, tied. 040 0545 128, erkki.puhalainen@gmail.com. Majoitus Muoniossa 2–4 hh. Päivittäiset hiihto- ja lasketteluretket Pallakselle, Ylläkselle ja
Olokselle, hiljentymistä pääsiäisen sanoman äärellä ja tuokioita lähetyksen
näköalojen parissa.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu su kello 12: 26.2. Petri Harju;
5.3. Messu.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke
1.3. klo 18.30 Kuka päättää taivaspaikkani? Johannes Häkämies; 8.3. Vapaus palvella, Eero Kaumi.
Suomen Raamattuopisto
Elämän puolella -ilta ke 1.3. klo 18.30
Nikolainsali. Armo ja herätysliikkeet,
Ville Auvinen, Pertti Kallio & Laulukuvia.
Aviopariviikonloppu Myötä- ja vastoinkäymisissä Kiponniemen toimintakeskus 17.–19.3. Käsitellään kommunikaatiota, tunteita, tarpeita ja
seksuaalisuutta. Perustuu perinteiselle kristilliselle avioliittokäsitykselle ja
avioliitossa elävien parien vertaistuelle. Kaija ja Tapio Karjalainen, Leena ja
Lasse Pesu, Heli ja Jussi-Pekka Kurikka,
Aino ja Heikki Viitanen. Konsertti: Eve
& Ossi. Hinnat: 299 €/aviopari, erityisruokavaliolisä 15 €, liinavaatesetti 10
€. Ilm. 6.3. mennessä 010 3288 041 tai
040-7722 844.

Jyväskylän
seurakunnan
yhteystietoja

Lutherin pöydässä
n Musiikillinen illanvietto Martti Lutherin luona 1540-luvulla. Yleisö
pääsee istumaan samaan pöytään isäntäväen kanssa. Illan kuluessa
kuunnellaan Lutherin pöytäpuheita ja ruokaillaan. Musiikki Lux Auribus ja soitinyhtye. Ensi-ilta torstaina 9.3. klo 19–20.15 Vanhassa pappilassa. Esityksiä on seitsemän. Lisätietoja sivulla 4. Liput 25/20/15 euroa.
Liput puoli tuntia ennen esitystä Vanhasta pappilasta. Lippuvaraukset
040 521 1071. Liput on lunastettava puoli tuntia ennen esitystä Vanhasta pappilasta.

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Seuraava
lehti

10.3.

• Tubettaja vetää ruudun äärelle
• Ihmiskauppaa on myös Suomessa
• Uskonnot puskevat esiopetukseen
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Aseman Pysäkki
Antti Laitinen 050 360 3484,
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri 050 521 5416
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö 0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri 040 535 2167
Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri 050 382 4424
Lapsi- ja perhetyö
Parkkali Ritva, työalasihteeri 050 549 7013
Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä 050 521 5407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, seurakuntapastori 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Hytönen Mirja ”Kutti”,
maahanmuuttajatyö 050 549 7033
Nuorisotyö
Grönholm Petri, työalasihteeri vs. 050 521 5401
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oppilaitospappi vs. 050 594 8167
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja ammatti
korkeakoulun oppilaitospappi 050 521 5418
Lintulahti Elina, lukioiden
oppilaitosdiakoni 050 549 7006
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
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Aikavaraukset (014) 334 7800
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Rippikoulutyö
Puupponen Johanna, seurakuntapastori 040 560 9934
Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori 040 737 7963
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Palola Tuomas, seurakuntapastori 050 549 7022
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136
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Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490
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Kaarina Heiskanen 050 380 0612
Heikki Impiö 050 303 3180
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ALUESEURAKUNNAT:
HUHTASUO
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6, 050 549 7041
Aluekappalainen,
Tervonen Mauri 050 549 7031/
Kärkkäinen Päivi 050 523 4149
Aluesihteeri Koho Ulla/Härköjärvi Esa 050 340 0684
Diakonia
Vepsäläinen Elina 050 549 7005
Lapsityönohjaaja Kettunen Anne 050 340 0638
Halssilan seurakuntakeskus
Kärpänkuja 5, 050 549 7040
Diakonia
Halonen Juha 050 549 7024

KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10, 050 549 7037
Aluekappalainen Pitkänen Eivor 050 590 0265
Aluesihteeri Lehto Aira 050 340 9899
Diakonia
Leppäpuisto Suvi 050 549 7008
Häyrinen Leena 050 549 7008
Rantanen Jukka 050 549 7032
Laitinen Ainoleena 050 549 7026
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043
Aluekappalainen Wuolio Seppo 050 521 5415
Aluesihteeri Tuomi Kaisa 040 535 0492
Diakonia
Pietiläinen Lea 050 549 7027
Lintulahti Elina 050 549 7006
Kukkonen Eevi-Riitta 050 340 0665
Lapsityönohjaaja Kontinen Johanna 050 340 9895
Lahjaharjun kappeli
Ukonniementie 2, 050 549 7039
Kappalainen Mannström Tuija 050 521 5408
Diakonia
Pelkonen Auni 050 549 7001
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008
Palvelupiste 050 557 9012
Hautausasiat 040 162 3982
Aluekappalainen Koivisto Antti vs. 050 557 9001
Diakonia
Lepoaho Kirsi 050 557 9003
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Aluesihteeri Kaunisto Virpi 050 557 9012
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4, 050 549 7045
Aluekappalainen Bucht Riku 050 407 0115
Aluesihteeri Saarikko Satu 050 408 8816
Diakonia
Heikkilä Päivi 050 549 7034
Lapsityönohjaaja Korhonen Tiina 050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8, 040 560 9911
Aluekappalainen Laine Teija 040 560 9906
Aluesihteeri Laakso Tuija/Tarvaala Sari 050 302 8300
Diakonia
Romar Elina 040 560 9910
Itkonen Päivi 040 709 0142
Lapsityönohjaaja Kivelä Marja-Terttu 040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1, 050 340 9896
Säynätsalon pappila, Pappilantie 6
Aluekappalainen Väätäinen Osmo 0500 545 611
Aluesihteeri Lehto Aira 050 340 9899
Diakonia
Kiviranta Paula 050 598 0951
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Neulaskoti
Pihkatie 4, Keljonkangas 050 549 7046
Seurakuntapastori vs. Jurva Esa 050 400 0014
Diakonia
Fuchs Elina 050 549 7015
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18, 040 560 9917
Aluekappalainen Vallipuro Risto 040 545 8720
Aluesihteeri Laakso Tuija/Tarvaala Sari 050 302 8300
Diakonia
Jaakonaho Marja-Liisa 040 560 9916
Lapsityönohjaaja Simpanen Eija 040 560 9914
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11, 040 560 9928
Aluekappalainen Huttunen Hannu 050 521 5405
hannu.s.huttunen@evl.fi
Aluesihteeri Syrjälä Leena 050 551 0440
Diakonia
Liimatainen Marja-Leena 040 560 9926
Lapsityönohjaaja vs. Palander Tarja 040 574 1706
Jyskän seurakuntakoti
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Kappalainen Kauppinen Arto 040 560 9920
Diakonia
Reingoldt Tero 040 560 9927
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Mitä Sepi
kysyisi
Trumpilta?
SAILA AARNIO teksti

Donald Trumpin toimet naisia
kohtaan saavat Sepi Roshanin
huokaamaan, mutta hän on hyvillään siitä, että tämä on saanut ihmiset pohtimaan arvoja ja toimimaan niiden puolesta.
– Olen iloinen, että eri puolilla
maailmaa keskustellaan tasa-arvosta, inhimillisyydestä ja huolenpidosta. Se, miten me toisiamme
kohtelemme, on kuitenkin kaikkein tärkeintä.
Hän pohtii, ohjaako Trumpin
käyttäytymistä jokin pelko, sillä ihmiset, jotka kokevat olonsa turvalliseksi ja tasapainoiseksi, eivät toimi näin. Jos Sepi Roshan saisi kysyä
Trumpilta yhden kysymyksen, se
olisi: ”Mitä sinä pelkäät?”
Sepi Roshanin mielestä on hyvä, että kansainvälisenä naistenpäivänä muistetaan naisia, mutta hän toivoo, että ihmiset arvostaisivat ja auttaisivat
toisiaan ihan joka päivä. – On parempi keskittyä meitä yhdistäviin kuin erottaviin tekijöihin.

Itsensä näköistä elämää
Jyväskylään muuttaneen australialaisen viestintävalmentaja Sepi Roshanin mielestä elämän tarkoitus on oman tien
löytäminen. Sen selvittämiseksi täytyy tutustua itseensä ja omiin toiveisiinsa, ilman ulkoa annettuja stereotypioita.
SAILA AARNIO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Sepi Roshan elää, kuten opettaa.
Hän jätti taloushallinnon ammattilaisen uran yli 15 vuoden jälkeen ja
opiskeli elämäntapavalmentajaksi.
Vuonna 2012 hän ryhtyi päätoimiseksi naisten aseman edistäjäksi
Lontoossa, minne hän perusti
oman verkkoradion ja valmennusyrityksen. Sen tavoitteena on auttaa vähemmistöihin kuuluvia naisia vapautumaan uraa jarruttavista
stereotypioista ja kehittää heidän
viestintäosaamistaan.
Marraskuussa Roshan muutti Jyväskylään miehensä Justinin aloitettua opinnot yliopiston kansain-

välisessä liikuntahallinnon maisteriohjelmassa. Tulevaisuudessa Justin toivoo voivansa yhdistää finanssisektorin osaamisensa liikunta-alan tuntemukseen.
Sepi taas pyrkii jatkamaan valmennustyötään eri muodoissa.
Sepi kurvaa tapaamispaikalle pyörällään ja huudahtaa suomeksi:
”Hyvää päivää! Hauska tavata.”
Reitti Myllyjärveltä keskustaan on
käynyt parissa kuukaudessa tutuksi. Hän kertoo ihastelevansa uudessa kotikaupungissaan erityisesti
upeita auringonnousuja ja -laskuja
sekä vastaanottavaisia ihmisiä.
– Rakastan jyväskyläläisten avoimuutta ja suoruutta. Suoruus ei

ole tylyä, vaan pikemminkin kunnioittavaa. On hienoa, että ihmiset
uskaltavat sanoa, mitä ajattelevat.

Olen käynyt
”kiinnostavia

keskusteluja,
nauranut ihmisten
kanssa ja saanut
paljon hymyjä ja
halauksia.
Jyväskyläläiset naiset ovat hänen
silmiinsä hyvällä tavalla itsevarmoja ja hyväkuntoisia.
– Täällä naiset ulkoilevat paljon,

Stereotypioiden kyseenalaistaminen on Sepi Roshanille sydämenasia. Hänen mielestään niihin jumittuminen on vahingollista.
– Ulkopuolelta tulevat odotukset siitä, miten missäkin tilanteessa

olisi hyvä toimia rajoittavat meitä,
koska ne perustuvat mielikuviin.
Haluan auttaa naisia kirkastamaan,
mistä heidän toimintaansa hankaloittavat uskomukset ovat peräisin. Siten niiden yli voi päästä ja
ryhtyä toteuttamaan itsensä näköistä elämää, Sepi toteaa.
Sepi ja Justin ovat valinneet lapsettoman elämäntavan, mikä herättää usein ihmetystä.
– Oletus on, että kaikki haluavat omia lapsia. Ajattelen niin, että maailmassa on jo riittävästi lapsia, joita minä voin rakastaa ja auttaa. Olen seikkailijaluonne, haluan
matkustaa ja työskennellä vapaasti. Miksi meidän pitäisi tehdä lapsia
muita miellyttääksemme?

tanut nuoresta pojasta lähtien.
Olen näytellyt muun muassa Huoneteatterissa ja AdAstrassa. Aina
silloin tällöin minua pyydetään
mukaan harrastajateatteriin, mutta tällä hetkellä aika ei vain riitä.
Kun jään eläkkeelle, jatkan varmaan teatterin tekemistä. Näyttelemisen lisäksi haluaisin myös ohjata näytelmiä.
Olen elämääni koko lailla tyytyväinen. Kaikki asiat, mitä olen tehnyt, ovat olleet omia valintojani,
joiden takana on seistävä. Yhdistyksemme motto on, että aina pitää yrittää ajatella valoisasti. Niin
minäkin haluan tehdä.

Kari Otollinen on työskennellyt
Jyvässeudun työllistämisyhdistyksessä parikymmentä vuotta.
Yhdistyksen puheenjohtajana
työhön kuuluu muun muassa
edunvalvontaa.

mikä auttaa heitä pysymään kunnossa ja luottamaan itseensä. He
tuntuvat tietävän, mitä haluavat ja
ovat tasapainossa itsensä kanssa.
Monet olivat varoittaneet etukäteen, että suomalaiset ovat hiljaisia ja varautuneita. Sepin kokemus on ollut ihan toinen.
– Olen käynyt kiinnostavia keskusteluja, nauranut ihmisten kanssa ja saanut paljon hymyjä ja halauksia.

Elämästä

Työttömyys on kova paikka
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Olen Kari Otollinen, 61 vuotta.
Toimin Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen puheenjohtajana sekä
ruokapalveluvastaavana yhdistyksen ylläpitämässä kahvila-lounasravintola Jokikievarissa Tourulassa.
Jyvässeudun työllistämisyhdistyksessä olen ollut hommissa kymmenen vuotta palkkatuella. Tehtäviini
kuuluu muun muassa edunvalvontaa työttömien toimeentulon parantamiseksi ja työttömyyden
poistamiseksi.
Työttömyys on Jyvässeudulla

edelleen korkea ja täällä on paljon
pitkäaikaistyöttömiä. Se on varsinkin tiettyjen ikäryhmien, yli
50-vuotiaiden ja nuorten, ongelma. Työllistämisyhdistys on monille tärkeä henkireikä. Yritämme
edistää ihmisten työllistymistä
palkkatuen, harjoittelun ja kuntouttavan työtoiminnan kautta ja
saada sitä kautta ihmisiä elämässä
eteenpäin.
Olen tehnyt pätkätöitä viimeiset
parikymmentä vuotta – siitä lähtien kun yritykseni meni konkurssiin
laman jälkimainingeissa 90-luvun
puolivälissä. Se oli kova paikka per-

heelliselle miehelle, joten tiedän,
mitä on olla työttömänä.
Varsinaiselta ammatiltani olen
baarimikko, mutta olen elämäni aikana ehtinyt tehdä kaikenlaista.
Olen työskennellyt muun muassa
Ruotsissa sairaalan vahtimestarina.
Olen aina ollut koko ajan liikkeessä, joten välillä itseään on täytynyt
jopa jarrutella.
Asun Kuokkalassa avopuolisoni
kanssa. Lapset ovat jo maailmalla.
Pyöräilen paljon ja käyn teatterissa.
Työllistämisyhdistyksessä vedän
draamaryhmää ja toimin Tarinatuvan vetäjänä. Teatteria olen harras-

